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دنیــا  گفتنــد؛ مــا دیگــر خــود هســتیم و بــه هیــچ کــس و هیــچ نیرویــی، نــه آســانی و نــه زمینــی  بــرای پاســداری 

ــم.  ــازی نداری از حرمــت  بودمنــان، نی

نبایــد از یــاد بــرد همیــن جوانــان و زنانــی کــه در باکــور و روژ آوا هــدف گلوله    هــای بی امــان نظــام داعش گونــه ی 

ــان  ــدن اراده می ــه ش ــه ی دار، ل ــده، چوب ــی  ش ــس صنعت ــن پ ــونِ  از ای ــا افی ــات ب ــوند، در روژه ــه می ش ترکی

چرخ دنده هــای مــاده و تبرصه هــای بــه اصطــاح حقوقــی – سیاســی، فقیــری، بیــکارِی در پــس انحصــار نظــام، 

ــور دســت از ســنگ و  ــوند. در باک ــران می ش ــان آور ای ــاع و خفق ــم ارتج ــوزاننده ی جنســیت گرایی رژی ــید س اس

ــرات  ــا تاثی ــز ب ــات نی ــته اند، در روژه ــا داش ــه پ ــم ب ــه را ه ــای ترکی ــر خلق ه ــود و دیگ ــیده منی ش ــنگر کش س

خط مشــی دفــاع مــروع و ذاتــی ای کــه بــا پیشــاهنگی زنــان و جوانــان گریــا در ایــن بخــش از کوردســتان رشــد 

می یابــد، ســطح قابــل توجهــی از آگاهــی و درِک نیــاز بــه خــود بــودن بوجــود آمــده اســت.

ــن  ــاه و بی دفاع تری ــوان بی پن ــه عن ــه ب ــران، روزان ــتان و ای ــات کوردس ــان در روژه ــته زن ــال گذش ــک س ــی ی ط

ــان تحــت فشــار  ــد. زن ــرار گرفتن ــران ق ــم ای ــار ذهنیــت جنســیت گرای رژی بخــش جامعــه مــورد خشــونت مرگب

روانــی – جســانی ناشــی از تســخیر امتســفر متامــی عرصه هــای جامعــه، از آمــوزش گرفتــه تــا اقتصــاد، فرهنــگ 

ــی  ــه مجــال حیات ــه و روزان ــرار گرفت ــم، ق ــی توســط رژی ــت و بســط پایه هــای حکومت ــا هــدف تقوی ــره ب و غی

انســانی بــرای آنــان باقــی منانــده اســت. خانــواده کــه می توانــد یکــی از موثرتریــن نهادهــای جامعــه در رشــد و 

بالندگــی زنــان باشــد، نیــز تحــت ســلطه و ســایه ی جنــگ ویــژه ای کــه رژیــم بــر آنــان پیــاده می کنــد، ناآگاهانــه 

ــردازد.  ــده ای می پ ــن کنن ــای نقــش تعیی ــه ایف ــان ب ــر زن ــم در براب در عملی ســازی و نهادینه ســازی نگــرش رژی

زنــان گریــا کــه بــا توجــه بــه موقعیــت کنونــی زنــان در منطقــه بــه ویــژه در ایــران و روژهــات، بــا ارتقــای 

ــی توانســت در  ــای خط مشــی دفاع ذات ــر مبن ــارزات سیاســی، نظامــی، فرهنگــی و اجتاعــی خــود، ب ســطح مب

ــیت گرای  ــور و جنس ــم دیکتات ــرای رژی ــن ب ــد. ای ــت یاب ــی دس ــخگوئی بزرگ ــوان پاس ــه ت ــان ب ــائل زن ــر مس براب

ایــران مســئله ی قابــل هضمــی نبــود و بــا متــام تــوان تــاش منــود تــا عــاوه بــر حمــات ایدئولوژیــک همچــون 

ســیاه منایی ایــن زنــان در جامعــه، بــدون در نظــر گرفــن هیــچ مبــدا اخاقــی ای در جنــگ و درگیــری نیــز درصــدد 

ــه دور  ــران ب ــف ای ــان از ملت هــای مختل ــه در نتیجــه ی گردهــم آمــدن زن ــی ک ــب نیروی پراکنده ســازی و تخری

ســازماندهی نیروهــای دفــاع از زن HPJ برآمــد. 

مــا در ایــن شــاره از نریــه  ی کــه ژوان کــه اولیــن شــاره ی آن نیــز می باشــد ســعی بــر تعریــف مفهــوم دفــاع 

ــتم  ــوان و سیس ــه ت ــان ب ــاز زن ــی نی ــک و چرای ــی آزاد و دمکراتی ــیوه ی زندگ ــه ش ــان ب ــت یابی زن ــی در دس ذات

دفاع ذاتــی از منظــر تاریــخ تــا اکنــون آن بــر اســاس نیــاز زنــان در ایــن مرحلــه کــه رضوری تــر از نیــاز بــه آب 

ــن  ــه چنی ــان ب ــت یابی زن ــد در دس ــه بتوان ــن نری ــم ای ــم. امیدواری ــته منوده ای ــکار گش ــه آش ــر هم ــذا ب و غ

اســتاتویی، کــه بخــش اساســی حقیقــت وجــودی هــر موجــود زنده ای ســت، همچــون گامــی موثــر واقــع افتــد

ــاوز  ــت متج ــاس ذهنی ــر اس ــرا ب ــای اقتدارگ ــروای دولت ه ــورش  بی پ ــون ی اکن

ــه و زشــت ترین شــیوه  های زندگــی را  ــان منــود یافت ــر شــخصیت زن مردســاالر، ب

ــپتی  ــی کونس ــت، ط ــن دول ــکل گیری آغازی ــد. ش ــل می منای ــان ها تحمی ــر انس ب

علیــه زن و جایــگاه او در جامعــه بــود و اکنــون شــیوه  و شــدت ایــن کونســپت 

ــان را بیشــر از هــر مرحلــه ی  در فــرم نهایــی دولــت یعنــی دولــت – ملــت، زن

ــده  ــک نسل کشــی مواجــه مان ــا ی ــر ب ــه دیگ ــه ک ــی درانداخت ــه حالت تاریخــی ب

اســت. ایــن نسل کشــی در رسارس دنیــا، متامــی موجودیــت زن را قابــل خریــد و 

فــروش و آمــاده ی حمــات همــه  جانبــه ی ســنت ها، صدمــات روانــی – جســانی 

ــای  ــه ی پروژه ه ــت در نتیج ــدور از سیاس ــادی و ب ــای اقتص ــا، بحران ه جنگ ه

ــت. ــده اس ــا گردانی ــع و خانواده ه ــاع جوام ــا و ارتج ــدزن دولت ه ض

 در بررســی مرحلــه ی در حــال گــذار کــه رسارس زندگــی را بــر جوامــع انســانی و 

ــد از راه نتایجــی کــه همــه ی دقت هــا  طبیعــت همچــون کائوســی منــوده، نبای

ــا خوانــش مرحلــه و شــناخت  را بــه ســوی داعــش می کشــانند فریــب خــورد. ب

ــوان دیــن در پــی تســخیر و پایال ســازی متامــی  کاراکــر جنگــی کــه تحــت عن

منابــع مــادی زیرزمینــی و روزمینــی، فرهنگــی، تاریخــی و ارزشــی منطقــه اســت، 

می تــوان درک کــرد کــه همــه آشــکارا خــر از وجــود نیروهــا و دولت هــای 

ــه را از  ــده ی منطق ــی آین ــا متام ــد ت ــا درصددان ــن نیروه ــد. ای ــت پرده   دارن پش

ــن نظامــی روی داد  ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ــی کــه در روژآوا ب ــد. مقاومت ــان برن می

اگــر چــه بــا پیشــاهنگی YPJ , YPG  بــود امــا نبایــد فرامــوش کــرد؛ ایــن خــود 

خلــق و زنــان بودنــد کــه بــا متــام وجــود ایســتادند و مقاومــت کردنــد. در برابــر 

ــر  ــروز در جزی ــی و ام ــروز در کوبان ــه دی ــلیمیت" ی ک ــا تس ــرگ ی ــا م ارصاِر "ی

ــرش  ــواره  را از غ ــودکان در گه ــا ک ــه ت ــتانی گرفت ــار باس ــن آث ــد، از کهن تری و آَم

وحشــیانه ی خشــم و تفنــگ در امــان منــی  دارد، تنهــا آگاهــی و اراده اســت کــه 

ــده ی انســان  ــن آین ــزد و در راه حفــظ رشافــت انســانی و تضمی ــد برخی می توان

گام پــس ننهــد. ایــن خیــزش زن، پیــر، جــوان و حتــی کــودکان را در میــان خــود 

ــت  ــازاِن دول ــه رسب ــان ک ــرد. آن زم ــن ب ــه زیس ــت آزادان ــا اوج هیب ــت و ت گرف

ــه  ــان ک ــا آن زم ــد، ی ــرده و رفتن ــا ک ــه آن ه ــت ب ــتاب پش ــا ش ــمرگ ها ب و پیش

بــرای  گلوله   هــای خمپــاره ی دولــت در "ســلوپی" پنجره هــا می شکســت و 

ســتاندن جــان و معنــا منفجــر می شــد، همیــن خلــق و همیــن زنــان بــه همــه ی 

4

5

خوانندگان گرامی نرشیه ی که        ژوان؛  

سخن آغازین
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تە   حلیالتی رێبەرتی

ــه   ــه دام ك ــه و بڕوای ــه م، ل ــان ده ك ــی جیه ــه رجه م ژنان ــازادی س ــانی ئ ــاو له تێكۆش ــه وه  س ــی زه حمه تكێش ــه ی رۆژی ژنان به بۆن

 PKK ئــه م كێشــه یه  به شــێوه یه كی رشــت و به ربــاو كه وتۆتــه  نێــو رۆژه ڤــی تێكۆشــانه  كۆمه اڵیه تیه کانــه وه . پارتیــان

به شــێوه یه كی جــددی و به ســووربوونه وه  له ســه ر  ڕۆژانه ییکردنــی سۆســیالیزم لــه  دونیــادا راده وه ســتێ  و شانبه شــانی 

ــتاندا  ــتیانی كوردس ــی - نیش ــی رزگاری نه ته وه ی ــوه ی شۆڕش ــا له چوارچێ ــازای ژن ته نی ــه له ی ئ ــه ی مه س ــه و ئامانج ــه وه ش ب ئ

نه مێنێتــه وه ، هه وڵیــداوه  ســه ره تا له خۆرهه اڵتــی ناویــن و پاشــانیش به دونیــادا بــاوی بكاتــه وه و تێکۆشــانه  کۆمه اڵیه تیــه کان 

ــدات . ــه ره  پێب ــدا پ ــدی ژن ــه وه ره  و ره هه ن ــه  ت ــه  ل ــه  هه ڵوێســتێکی داهێنه ران ب

هه ربۆیــه  پێویســته  پێــش هه مــوو شــتێك باســی  ئایدیۆلۆژیــای 

ــدن و پێشخســتنی  ــی ئافران ــت. ئێمــه  له هه وڵ رزگاری ژن بكرێ

ئــه م ئایدیۆلۆژیایــه  دایــن. چونكــه  بــه  یــه ك دوو رووداو و 

رووكه شــیانه ،  هه ڵســه نگاندنی  یاخــود  ئاســایی  چاالكــی 

ــه م كێشــه  و مه ســه له یه  ده ربكه ویــن.  ــاری ئ ــر ب ناتوانیــن له ژێ

ئایدیۆلۆژیــای  به رفــراوان  و  قــووڵ  به شــێوه یه كی  ئه گــه ر 

رزگاری ژن پێشــنه خریت و پــه ره ی پێنه درێــت ، ئــه وا رزگاری 

خــۆ  شــتێکیش  هیــچ  و  ناكه وێــت  پێــش  كۆمه اڵیه تیــش 

ــاوه ڕه دام  ــه و ب ــۆنگه وه ؛ ل ــه و س ــاکات. ل ــه ڕ ن ــدن تێپ خه ڵه تان

کــه  پێویســتیه كی زۆر جــددی بــه  ئایدیۆلۆژیــای رزگاری ژن 

هه یــه .

بێگومــان ئــه م ئایدیۆلۆژیایــه  ته نیــا به واتــای ئایدیۆلۆژیــای 

بنه ماكانــی  و  فه لســه فه   چونكــه   نییــه ،  ره گــه ز  رزگاری 

زانســتیانه ی  ئه نالیــزی  ته نانــه ت  زانســتی،  سۆســیالیزمی 

کۆمه ڵــگا بــه ره و ئــه و خاڵه مــان ده بــات و گرنگییــه  مه زنه کــه ی 

ــان بــۆ روون ده کاتــه وه .  ئایدیۆلۆژیــای رزگاری تــه وه ره ی ژمن

وه ک کــه س ئه مــه  یه کێــک لــه و بابه تــه ســه ره کیانه یه  کــه  

لــه  باره یه نــه وه  قــاڵ ده مبــه وه  .

ــده   ــه . هه رچه ن ــه  هه ڵوێســتیکی فێمێنیســتی نیی ــان ئه م بێگوم

مــن خــۆم ژن نیــم، وه لــێ له چوارچێــوه ی ره هه نــد و تــه وه ره ی 

ئایدیۆلۆژیایــه ك  و  هــزر  پێشخســتنی   بــه   بایــه خ  زۆر  ژن 

ــتنی  ــه ش، پێشخس ــه و ئایدیۆلۆژیای ــن ب ــت به س ده ده م، به پش

ــه ركردنی  ــه   چاره س ــم. ل ــگ داده نێ ــار به گرن ــك یه كج رێكخراوێ

كێشــه كانی شــه ڕه وه  بگــره  تــا ده گاتــه  ره خســاندنی 

پێویســتییان  به ئــازادی،  به ســتوو  ئاشــتیه كی  پشــت 

چونكــه   هه یــه .  به وجــۆره   ئایدیۆلــۆژی  به په ره ســه ندنێکی 

ئایدیۆلۆژیــاكان  تــه واوی  ئێســتاكه ش  تاوه كــو  له ســه ره تاوه  

مۆركــی پیاوانــی پێوه یــه ، زیاتــر ئایدیۆلۆژیــای پیاوانــن. بێگومان 

ڕەهەنــدی  هه روه هــا  چینایه تــی،  ڕه هه نــدی  ئه مــه ش 

داگیرکه ریشــی   – ئیمپریالیــزم 

به شــێوه یه كی  وه لــێ  هه یــه ؛ 

زه ق  و  راكێــش  ســه رنج 

پیاوســاالری  ڕەهه نــدی 

هه یــه . كه ســیش ناتوانێــت 

بــكات.  له مــه   نكوڵــی 

ســه دان  بــه   هه رچه نــده  

ــی  ــاڵ هه وڵ ــه زاران س و ه

و  په رده پۆشــکردن 

شــاردنه وه ی هه ڵوێســتی زاڵــی پیاوســاالریانه ی ســه ر 

كۆمه ڵــگا درابێــت، وه لــێ ئــه و كه ســه ی كــه  تاڕاده یــه ك رێــزی 

ــتی رزگاری ژن  ــه  پێداویس ــت ب ــت و هه س ــت هه بێ ــۆ زانس ب

ــه و  ــی زۆر پت ــه  به ڕاده یه ك ــكات، ك ــت ب ــر ده س ــی ژێ و گه الن

ــه م ره وشــه  نه بینێــت.  ــه وا ناشــێت ئ ــه ، ئ ــدراوی رزگاری ژن گرێ

لــه و ســۆنگه وه ؛ ئــه وا له هــزری خۆشــیدا، پێویســتی ئافراندنــی 

ده بینــێ. به هه نــد  ژنیــش  تــه وه ره ی  ئایدیۆلۆژیایه كــی 

ئایدیۆلۆژیای
رزگاری

  

             كۆمه اڵیه تییه 

ئایدیۆلۆژیایه كی
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ئــه م بابه تــه  له الیــه ن رێبــه ره  سۆسیالیســت و كۆمۆنیســته كانی 

دیكــه دا كــه م تــا زۆر گرنگــی پــێ نــه دراوه  و تاوتــوێ نه كــراوه ، 

و  بــووه   ســنووردار  زۆر  ئــه وا  كرابــێ،  تاوتوێــش  ئه گــه ر 

ــه ت  ــردووه . به تایب ــاز نه ك ــان ده رب ــتی پیاوی ــی بااڵده س چه مك

له نێــو ژیانــی خۆشــیاندا، له بنه ڕه تــدا چه مكــی بااڵده ســتی 

ده شــێ  تێنه په ڕانــدووه . هه ربۆیــه   نێــو خێزانیشــیان  بــاوی 

ئــه م الیه نــه  وه ک  خاڵــی الواز و كه مته رخه مــی  سۆســیالیزم 

ببیرنێــت. ئــه وه ی لێــره دا ده مانــه وێ باســی لێــوه  بكه یــن 

ــره . ــتێکی جیاوازت ش

لــه   نییــه .  ناچــاری  ئایدیۆلۆژیایه کــی  ئه مــه   له ڕاســتیدا 

ســه ره تای  قۆناخــی  یه که میــن 

كۆمه ڵــگا  رێکخســته بوونی 

ئایدیۆلۆژیــا  له بنه ڕه تــدا 

بــۆ  بــوو.  ژنــدا  له تــه وه ره ی 

مــه زن  خواوه نــدی  منوونــه : 

به زمانــی  هه یــه .  "عه شــتار" 

ــــ  "ســتار  به واتــای  كــوردی 

دێــت  ئه ســتێره "   – ســتێرك 

خواوه نــده .  یه كه میــن  و 

یه كه میــن  له ڕاســتیدا 

ژن  خواوه نــدی  خواوه نــد، 

پیــاوه كان  خوداوه نــده   بــوو. 

ده ركه  وتــوون  دره نــگ  زۆر 

دوای  خوداوه نــده كان  یاخــود 

له شــێوه ی  درێــژ  ماوه یه كــی 

پیــاوه كان  خوداوه نــده  

هاتوونه تــه  مه یــدان. بێگومــان ئــه م راســتیه ش )واتــه  ئــه و 

ــه ی  ــی به رهه مهێنه ران ــدراوی  دۆخ ــا دواڕاده  گرێ ــه ش( ت قۆناخ

ژنــه .

گرێــدراوه :  بــه وه وه   هــه ر  بێگومــان  دووه میــش؛  بابه تــی 

ــه   ــان پێوه ی ــی پیاوی ــر مۆرك ــه ی زیات ــه و رێكخراوان ــه رجه م ئ س

ئه مــه ش  بكرێــن.  ره خنــه   چڕوپــڕ  به شــێوه یه كی  پێویســته  

ــدی ده ســت  ــو  ئی ــت، به ڵك ــه واو نابێ ــردن ت ــه  ڕه خنه ک ــا ب ته نی

لێبــه ردان و ده ربازکردنیــان ناچارییــه ، ئه گینــا به شــێوازێكی 

به رقــه رار  ئاشــتیش  و  نایــه ت  شــه ڕ   بــه   كۆتایــی  دیكــه  

نابێــت. ســه یری تــه واوی رێكخــراوه  میلیتارییــه كان بكــه ن، 

ــه و  ــاو ئ ــووه . له ن ــان له خــۆوه  گرت ــی پیاوی له ســه دا ســه د مۆرك

رێكخراوانــه دا جێگــه ی ژنێــك، زمــان و دڵــی ژنێــك بوونــی نیــه. 

هێــزی  و  زۆرداری  رێكخــراوی  رێكخراوانــه   ئــه و  ســه رتاپای 

ــه   ــه ی ك ــه و جێگایان ــه  ئ ــه رنج بدرێت ــه ر س ــن. ئه گ ــدو تیژی تون

ژماره یه كــی كه مــی ژنــی لــێ بێــت یاخــود هــه ر لێــی نه بێــت، 

ــه دا میکانیــزم و سیســته مێكی زۆر  ــه و جێگایان ئــه وا ده بینیــن ل

تونــدو دژوار له ئــارادا ده بێــت. بێگومــان ئه مــه ش راســتی 

بیروبۆچوونــی ئێمــه  پیشــانده دات . ئــه و ده زگایانــه ی كــه  زیاتــر 

ــخه ره  ،  ده زگا و  ــت پێش ــز و ده س ــدا به هێ ــاو تێی ــتی پی بااڵده س

ــه   ــتیه كان ل ــه زراوه  ملیتاریس دام

ــن،  ــه وه  دێ ــه رووی هه موویان س

دژوارن.  زۆر  شــه ڕی  ئامــرازی 

ــن. ــتی و ژیان ــه دژی ئاش ــه  ل وات

ئــه و ده زگایه ی  ژن نغــرۆ ده كات 

پێویســته  زۆر  ده یخنكێنــێ ،  و 

بكه یــن. ره خنــه ی   به جــددی 

رزگاری  ئه گــه ر  هه ربۆیــه  

پێویســته  بخوازیــن،  ژن 

لــه و  ره خنــه   به تونــدی  زۆر 

ــتیان  ــه  پش ــن ك ــه  بگری ده زگایان

پیاوســاالری  به ئایدیۆلۆژیــای 

هــه ره   پارچه یه کــی  به ســتووه . 

دامه زراوانــه ش  ئــه و  گرنگــی 

خێزانیــش  خێزانــه .  ده زگای 

پیــاو  كــه   دامه زراوه یه کــه  

تێیــدا بااڵده ســته . هه رچه نــده  مــن لێره شــدا نامه وێــت زۆر 

له ســه ری بدوێم،بــه اڵم ئــه م کێشــه  بــۆ ئێمــه  زۆر گرنگــه . وه لــێ، 

كورده واریــدا،  كۆمه ڵــگای  له چوارچێــوه ی  به تایبه تیــش 

پێویســته   كــه   ده زگایه یــه   ئــه و  مســۆگه ر  خێــزان  ده زگای 

چــاوی پێــدا بخشــێرنێته وه  و هه ڵوه ســته ی له ســه ر بكرێــت 

 . به بــڕوای مــن ده زگای خێــزان ئــه و " بیــر "ه  مه ترســیداره  

هــۆكاری  ده بێتــه   له بنه ڕه تــدا  كــه   بێبنه یــه   و  قــووڵ 

داڕووخانــی ژن و پیــاو. له ڕاســتیدا هه ردووکیشــیان نازانــن 

نێــو قوواڵیــی  راده یــه ك داڕووخــاون و كه وتوونه تــه   تــا چ 

ده بیرنێــت  ئــه وا  بدرێــت  ســه رنج  ئه گــه ر  تاریكیــه وه .  و 

داگیرکــه ره كان،  ــــ  ئیمپریالیســت  کــه  ســه رجه م سیســته مه  

ئــه و  تایبــه ت،  شــه ڕی  سیســته مه كانی  تــه واوی  هه روه هــا 

ــه .  ــاوه  ده زگای خێزان ــاد ن ــان له ســه ر بونی ــه ی كــه  خۆی زه مینه ی

ــه م ره وشــه دا بخشــێرنێت  ــاو ب ــه  پێویســته  به بایه خــه وه  چ بۆی

ئێمــه   نایــه ت كــه   بــه و واتایــه   و ره خنــه  بكرێــت. ئه مــه  

به تــه واوی نكوڵــی لــه  ده ســته واژه ی خێــزان ده كه یــن. نه خێــر 

ــی  ــان و ده ربازكردن ــتی به الوه ن ــاس له پێداویس ــره دا ب ــه  لێ ئێم

له ئارادایــه .  ئێســتا  كــه   ئــه و شــێوه  خێزانــه  ده كه یــن 

له نێــو خێزانــدا دیكتاتۆریــه ت لــه  ئارادایــه ، ژن موڵكــی تایبه تــه ، 

ــی  ــت، به ش ــه یری ژن ده كرێ ــه وه  س ــی نزم ــادواڕاده  به چاوێك ت

هــه ر ئێــش و ئــازاره  و له هه مــوو مــاف و حقوقێــک  بێبه رییــه . 

کۆتایــی  جه ســته ییه وه   له الیه نــی  شــتێك  هه مــوو  پێــش 

ــه .  ــۆی نیی ــه ت به خ ــددی تایب ــی ج ــت و داخوازیه ك پێده هێرنێ

هــه ر له به رئه مه شــه  بــاس لــه  ســۆزداری )عاطفــی( بوونــی 

هه لومه رجــه كان  تــه واوی  ئه گــه ر  بێگومــان  ده كــه ن.  ژن 

به مجــۆره  بێــت، ئــه وا ژن ده بێتــه  بوونه وه رێكــی وابه ســته ، 

هه ســت  له چوارچێــوه ی  ته نیــا  كــه   بو ونه وه رێــك  بگــره  

له خۆیــدا  خــۆی  به رێــت.  به ســه ر  ژیــان  ســۆزه كانیه وه   و 

مافه كانــی  له به رامبــه ر  رێزییــه    بــێ  گه وره تریــن  ئه مــه ش 

ژن  لــه  ڕزگاری  بــاس  بخوازیــن  ئه گــه ر  هه ربۆیــه   مــرۆڤ. 

بكه یــن، پێویســته  زۆر به جــددی ئــه و ده زگایــه  ره خنــه  بكه یــن 

كــه  ژن نغــرۆ ده كات و ده یخنكێنــێ ــــ واتــه  ده زگای خێــزان ــــ.

له  كۆمه ڵگایه كی  پیاوساالریدا زمانی ژن ده بڕدرێت.

كــه   ئه وه یــه   ئه ویــش  ســه رهه ڵده دات:  ناكۆكیــه ك  لێــره دا 

هاوبه شــێتی  به شــداریكردن  و  به ســه رله نوێ  دابــڕان  ئایــا 

ئه گــه ر  ده بێــت؟  فه راهــه م  دابه شــكردنه وه   و  ســه رله نوێ 

ــۆی  ــه رله نوێ خ ــاره  س ــاو ناچ ــه وا پی ــت، ئ ــه م ببێ ــه  فه راه ئه م

بونیــاد بنێتــه وه ، ئه مــه ش بــه  خــۆ ئافرانــدن له بــواری وشــیاری، 

ســه ركه وتن  که ســایه تی  و  ئیراده بــوون  ئازادیخــوازی، 

ده هێنمــه وه :  منوونه یــه   ئــه م  بــه رده وام  مــن  به دیدێــت. 

كاتێــك  داوه :  چۆله كه تــان  هێانــه ی  ســه رنجی  هه ڵبه تــه  

نــاو  هێلكه كانــی  یاخــود  به رهێانه كــه ی  ده ســتی  مــرۆڤ 

لــه و  ده ســت  چۆله كه كــه   ئــه وا  بكه وێــت،  هێانه كــه  

هێانه یــه  بــه رده دات و جێــی ده هێڵێــت. ئێمــه ی كوردیــش 

ــر  ــاوه داگی ــان نه م ــتێك خاك ــره  بس ــاوه  بگ ــان نه م جێگایه ك

لــه   چۆله كــه ش  هــی  وه ك  مێشــكێكی  ئه گــه ر  نه كرابێــت.  

له هێانه یه كــی  کــه   ده یزانــی  بێگومــان  ئــه وا  ئارادابووایــه  ، 

به مجــۆره  )واتــه  كوردســتان(دا خێزانێكــی به نامــووس و بــه  

ــن. کاتێــک  ــه م راســتیه  بزان ــت. پێویســته  ئ که رامــه ت ئاواناکرێ

ئامــاژه  بــه و واقیعــه  ده کــه م له وانه یــه  هه ندێکیــان بڵێــن: 

ــن،  ــێ ده بــێ بژی ــم: به ڵ ــه ی ئێمــه  نه ژیــن؟" له وه اڵمــدا ده ڵێ "ئ

ــن  ــیکاری بکه ی ــن، ش ــتینه یه ش ببینی ــه م راس ــته  ئ ــێ پێویس وه ل

و چاره سه ریشــی بــۆ بدۆزینــه وه . ئه گــه ر ئــه م مه ســه له یه  

چیــان  رووده دات،  چــی  نه که یــن  چاره ســه ر  و  شــیکار 

ــۆی  ــی خ ــه ر خاك ــێ له س ــورد ناتوان ــا ك ــت؟ ئه وه ت ــه ر دێ به س

نیشــته جێ  بێــت، کــوردان ناتوانــن له ســه ر خاکــی خۆیانــدا 

مبێننــه وه ، هه مــوو كه ســێك ده گــری! كوردســتان به تــه واوی 

مــن  بڵــێ:  كــه   نه مــاوه   له كوردســتان  كوردێــك  چۆڵكــرا. 

كــوردم و ده مــه وێ به ئــازادی بژیــم و شــه ره فمه ندم. مــن 

لێــره دا ده مــه وێ باســی گه ریایتــان بــۆ بكــه م. بــه  هــه زار 

نكوڵــی  پێویســته    بژیــن.  ده توانــن  زه حمه تیــه وه   یــه ک  و 

ــتی  ــێ راس ــێ ده ب ــن، وه ل ــازادی بژی ــن و به ئ ــان نه كه ی له خۆم

بــۆ  چاره ســه ریتان  هێــزی  ئه گــه ر  ببینیــن.  مه ســه له كانیش 

ــه واڵت،  ــه رمانه وه  ل ــتنب له س ــن رش ــه وا ناتوان ــت، ئ ــه  نه بێ ئه م

هه روه هــا ناشــتوانن بــه  وشــیاری و ئیــراده ی خۆتــان پێداگــری 

یه كســان. و  ئــازاد  په یوه نــدی  له ســه ر  بکــه ن 

ــاره   ــان به پ ــن؟ بێگوم ــه  بژێنی ــه و كچان ــوه  ده پرســن چــۆن ئ  ئێ

ــای  ــه  و به وات ــدا زۆرداریی ــۆی له خۆی ــاره  خ ــه  پ ــت. چونك نابێ

هه میشــه   دیارده یــه ش  ئــه م  دێــت.  موڵکــداری  و  موڵــك 

لــه دژی ژن به كارهێــرناوه . باشــه  ئــه ی هیــچ نه ژیــن؟ ئــا لێــره و 

لــه م خاڵــه دا پێویســتیه كی زۆرمــان به تیۆریه كــی ئه شــق و 

ــته   ــه . پێویس ــی زۆری هه ی ــه  دژواریه ک ــه  ك ــتی هه ی خۆشه ویس

و  ژنــان  پێویســته   ئیــدی  بكرێــت.  فــراوان  ده روون  و  دڵ 

كچه كانیشــان خۆیــان بناســن و بــنب به خاوه نــی ناســنامه و 

تــه واوی  و  مــن  ئــه وه ی  بــێ  لێــره دا  خۆیــان.  كه ســایه تی 

ــه وه   ــاس ل ــان به ڕاشــكاوی ب ــن: پێویســته  ژن ــر بی پیاوانیــش زوی

بكــه ن كــه  چ جــۆره  پیاوێــك ده خــوازن. هه ڵبه تــه  ئه مــه  هــه م 

ــه  . ــی خۆیان ــه م ئه ركێك ــاف  و ه م

 کابــرا پاشــاوه ی سیســته مه ، گرگنێكــی خــۆ بــه  زل زانــه ، 

پێویسته  دڵ و ده روون فراوان 

ئیــدی پێویســته  ژنــان و  بكرێــت. 

كچه كانیشــان خۆیــان بناســن و بــن 

كه ســایه تی  ناســنامه و  به خاوه نــی 

ــن  ــه وه ی م ــێ ئ ــره دا ب ــان. لێ خۆی

بیــن:  زویــر  پیاوانیــش  تــه واوی  و 

بــاس  به ڕاشــكاوی  ژنــان  پێویســته  

ــه وه  بكــه ن كــه  چ جــۆره  پیاوێــك  ل

ده خــوازن. هه ڵبه تــه  ئه مــه  هــه م 

مــاف  و هــه م ئه ركێكــی خۆیانــه
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ــره ی  ــه . به گوێ ــود به گه کان ــا یاخ ــاوه ی  ئاغ ــێ پاش به ڵ

هــه ر  ئێمــه   لــه الی  ده ره به گایه تــی  ئایدیۆلۆژیــای 

ــه رۆك  ــا و س ــوێنی ئاغ ــۆی له ش ــه  خ ــك هه میش پیاوێ

عه شــیره ت وهتــد داده نــێ. ســووكایه تی پێكــردن و 

یــاری كــردن به هه ســت و ســۆز  و لێدانــی ژن به مافــی 

ره وای خــۆی ده بینــێ. ئــه م ره وشــه  روون و ئاشــكرایه . 

ــم  ــه م ره وشــه دا زاڵ بب ــم به ســه ر ئ ــا نا توان مــن به ته نی

و هه ڵــی بوه شــێنمه وه . پێویســته  ئێــوه ی  ژنــان خۆتــان 

رێكبخــه ن. مــادام داوای ژیانێكــی پشــت ئه ســتوور 

ــازادی و یه كســانی ده كــه ن، ئــه وا پێویســته  باجــی  به ئ

ئــه وه ش بــده ن. ئــه وه ی مــن ده یڵێــم ئــه وه  نییــه  كــه  

ــا  ــه ون، ته نی ــه هید بك ــی ش ــن و به خێرای ــه ر بێ یه كس

ئه مــه   بــده ن.  خۆســه ملاندن  هه وڵــی  چــه ك  بــه  

ــه واوه  . پێویســته  هه ســت  و  ــه و نات هه ڵوێســتێكی هه ڵ

ســۆزه كانتان رێكبخــه ن، هێــزی هــزری ئــازادی خۆتــان 

ــبخه ن:  ــان پێش ــڕۆژه ی خۆت ــته  پ ــن. پێویس ــاد بنێ بونی

ــه ڵ پیاوێكــی  ــه  ده خــوازن له گ ــه ن ك ــاری بك ــه وه  دی ئ

ــاو  ــه ڵ پی ــک له گ ــۆره  ژیانێ ــود چ ج ــن، یاخ ــۆن بژی چ

به ســه ر ده بــه ن؟ بــه اڵم ســه رنج بــده ن كۆمه ڵــگای 

ــوه . دایــك و  پیاوســاالری ته نانــه ت زمانــی ژنیشــی بڕی

ــه وه ".  الی  ــۆت دۆزیوه ت ــان ب ــن: "مێردم ــان ده ڵێ باوكت

بۆرژواكانیــش دۆخه کــه  هــه ر بــه و جۆره یــه . وه لــێ 

گۆڕانــکاری  تاڕاده یــه ك  شــێوازه وه   لــه ڕووی  ئــه وان  لــه الی 

هه یــه . كچــه  ســه یر ده كات، ئه گــه ر پیاوێكــی ده وڵه مه نــدو 

خــاوه ن موچــه ی بــاش بێــت، راده کات و بــه ره و پیــری ده چێــت، 

كچێكــی  دۆخــی  لــه   ئه مــه ش 

ــره دا ژیانێكــی  ــره . لێ ــی خراپ الدێی

به پــڕۆژه ی  ئه ســتوور  پشــت 

نییــه .  له ئــارادا  ژن  ئــازادی 

ــرێ  ــه وه  ده ک ــه ی رۆژی ژنان به بۆن

ســه ره کیانه   خاڵــه   بــه و  ئامــاژه  

ــت. بکرێ

ــان  ــن ژی ــز نه ب ــان به هێ ــه ر ژن ئه گ

نابێت. رزگار 

به بۆنــه ی ئــه م رۆژه وه ، نابێــت ته نیــا پیرۆزبایــی لــه  ژنــان 

ــن.  ــه وه  پێشــکه ش بکه ی ــه  باره یان ــه ک ل ــد وته ی ــن و چه ن بکه ی

ــێ  ــه  ده ب ــن ك ــی بکه ی ــک تاوتوێ ــو رۆژێ ــته  وه ک ــو پێویس به ڵک

پــرۆژه ی بــۆ دابڕێژیــن و یۆتۆپیــای ژیامنــان پێشــبخه ین و 

ئه شــقان پــه ره  پێبده یــن. بــه اڵم پێویســته  واقیعــی بین،وه لــێ 

بــۆ ئــه وه ی جارێكــی دی له بیــر 

به شــێوه یه كی  ده بــێ  نه كرێــت، 

هه ڵوه ســته ی  راســته قینه  

ژنانــی  ئێســتا  بكرێــت.  له ســه ر 

تاڕاده یــه ك  ریزه کامنــان  نــاو 

له خۆیــدا  خــۆی  به مجــۆره ن. 

ئێمــه ش  بنه مایــه   ئــه م  له ســه ر 

ــك  ــن. هــه ر پیاوێ ــه ك ده ژی تاڕاده ی

ده ژی،  جــۆره کان  لــه   به جۆرێــك 

به مجــۆره   تاڕاده یــه ك  منیــش 

ــم.  ــم بژی ــن ناتوان ــن م ــه  نه ب ــه  باش ــوو ژن ــه و هه م ــم. ئ ده ژی

ــا  ــت ب ــم هه بێ ــه ر ژنێك ــه ش ده ڵێت:"ئه گ ــی دیک ــۆره  پیاوێک ج

ــدا  ــن له گه ڵی ــا م ــت، ته نی ــن بێ ــی م ــه  100% ه ل

ســوپایه کی  "ئه گــه ر  ده ڵێــم:  منیــش  ده ژیــم". 

ژنــی ئــازادم نه بێــت ناتوانــم بژیــم". بێگومــان ئه مــه ش خولیــا 

و ئه شــقێكی مه زنــه . ئــه و ژنــه ی به هێــز، ئــازا، رێكخــراو، 

جــوان و خــاوه ن زمــان و ئیــراده و شــه ڕو تێکۆشــان بێــت 

به مجــۆره دا  هه ڵوێســتێکی  له نــاو  ته نیــا  به هــاداره .  ئــه وا 

به دیدێــت. قاره مانێتــی  و  ئازایه تــی 

ــا  ــه د ب ــه دا س ــه  س ــێ: "ل ــک بڵ ــه ر پیاوێ ــن ئه گ ــڕوای م ــه  ب  ب

ژن هــی مــن بێــت، لێــی ده ده م، ســووكایه تی پێده كــه م و 

ــێ  ــن ب ــه وه  گه وره تری ــدا ئ ــۆی له خۆی ــێ ده ده م" خ ــی پ جوێن

ئه خاقییــه . ئه مــه  لــه  هه مانکاتــدا گه وره تریــن هێرشــه  بــۆ 

ســه ر مافــی مرۆڤیــش. بۆچــی تــا ئــه و راده یــه  ژن ده بێتــه  

ــه دا  ــه  س ــه و ل ــه و؟ ئ ــی ئ ــت به ه ــۆ نابی ــی ت ــۆ و بۆچ ــی ت ه

ــه و  ــی ئ ــۆ ه ــه  ت ــه دایه ك چیی ــێ له س ــه ، وه ل ــی تۆی ــه د ه س

نیــت. ئه گــه ر زمانیــت بڕیــوه ، ئیراده که یــت تێكشــكاندووه  

و لــه ڕووی ئابووریــه وه  به تــۆوه  گرێــدراوه ، لێــره دا 

له ئارادایــه . ملهوڕانــه   دیكتاتۆریه تێكــی  و  زۆرداری 

ــته مكار، دژ  ــه  زۆر س ــه م ک ــاوه  بك ــه م پی ــی ل ــن چ م

بــه   حورمه تــه .  و  رێــز  بــێ  زۆر  و  به یه كســانییه  

ئاشــکرا و ڕاشــکاوانه  ده ڵێــم ئــه م جــۆره  پیــاوه  په ســند 

مه کــه ن. ئه مــه ش بۆچوونێکــی راســته . بــه  بــڕوای مــن 

ــتێكی  ــن، هه ڵوێس ــان بخوازی ــته  له ژن ــه م ش ــه ر ئ ئه گ

ــه م هه ڵوێســته ش  ــت و پێویســته  له ســه ر ئ ــاش ده بێ ب

ســوو ربین. بێگومــان ناكرێــت به شــێوه یه كی دیكــه  

ژن به هێــز بكرێــت.

نابێــت.  رزگار  ژیــان  نه بــن،  به هێــز  ژنــان  ئه گــه ر 

ئه مجــۆره   خاوه نــی  "مــن  کــه :  ده ڵێــن  هه میشــه  

ــت  ــی هه س ــێ خاوه ن ــێ ده ب ــۆزه م"، به ڵ ــت و س هه س

و ســۆز بــن، بــه اڵم هه ســت و ســۆز به رامبــه ر بــه  

و  هه ســت  چــۆن  کــێ؟ 

ســۆزێکه  و له گــه ڵ کێــدا 

ده کــه ن؟  هاوبه شــێتی 

لــه وه  بــه والوه  نازانــرێ و 

پێشــبینی  نازانن،توانــای 

ته نانــه ت  نییــه.  كردنتــان 

ــته   ــاودا پێویس ــی له ن منیش

راســتینه ی  به ئاشــكرا 

بخه نــه ڕوو.  پیاوێتیــان 

پیــاوان به وجــۆره  نیــن كــه  مه زنــده ی ده كــه ن ، هێشــتا ئێمــه ش 

بــه  ناســنامه ی ئــازاد و یه کســان نه گه یشــتووین. ئه مــه  لــه  

ــۆ ئه مــه  پێویســته  گفتوگۆكــردن  ــه وه  به دیدێــت؟ ب ــگای چیی رێ

به هێــز  به کاربێنن،ئیراده تــان  باشــی  بــه   هه بێت،زمانتــان 

بكــه ن و ئایدیۆلۆژیــای خۆتــان بونیــاد بنێــن. ئــه وه  مافــی 

ــگای  ــه رده می كۆمه ڵ ــه  س ــای ژن ل ــه  ئایدیۆلۆژی ــه . چونک ئێوه ی

ــت  ــتیدا پش ــزه . له ڕاس ــتڕۆیی و به هێ ــاوه ن ده س ــتیدا خ رسوش

بــه  به رهــه م ده به ســتێت. پێویســته  ئێســتاش تاقــی بكرێتــه وه .

ــه   ــر ب ــن. نه خێ ــی ژن ده ترس ــه  به هێزبوون ــه س ل ــك ک  هه ندێ

نه ترســێت  به هێــز  له ژنــی  مــرۆڤ  پێویســته   پێچه وانــه وه  

به ڵكــو له ژنــی الواز برســێت. بــه اڵم ده بــێ ئاگاداربیــن کــه  

نــاوه ڕۆک له وانه یــه  مه ترســیدارترین  بــێ  ژنــی نه خــۆش و 

ــه   ــه واوی ژن ــته  ت ــه وه  پێویس ــه و روانگ ــیخوڕن. ل ــن و س ژن ب
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راگه یه نرێــن.  بابه تــی  ســیخوڕی  وه ک  ناوه ڕۆکــه کان  بــێ 

ــه ر  ــه اڵتداره کان، داگیرک ــه  ده س ــیخوڕی چین ــزی س ــه  هێ ئه مان

دژوار  تێکۆشــانێکی  و  شــه ڕ  پێویســته   به کرێگیراوه کانــن.  و 

ــه  ده ســتی پێبکرێــت. ژنێکــی بــێ  ــه و جــۆره  ژنێتیی ــه ر ئ به رامب

نــاوه ڕۆک بــه  بــه راورد له گــه ڵ ئــه و ژنــه ی به گوێــره ی حه زیلــه  

ورد و هه رزانه کانــی هه ڵــده کات ئــه وه ی یه که میــان ده بێتــه  

بابه تیه کانــی  ســیخوڕه   باســی  مه ترســیدارتر.  ســیخوڕێکی 

سیســته م ده کــه م. ئه مجــۆره  ژنانــه  نوێنه رایه تــی ســیخوڕی 

بابه تــی سیســته م ده کــه ن. بێگومــان ئه گــه ر ژنــان وشــیار 

ئه مــه   تێنه كۆشــن،  و  رێكنه خــه ن  نه بنه وه،خۆیــان 

پێویســتیان  ژنــان  تــه واوی  مه ترســی.  گه وره تریــن  ده بێتــه  

به ئیراده یه كــی دیــاری كــراو و بژاره یه کــی تێكۆشــان هه یــه . 

ــیدارتر  ــن مه ترس ــدا له دوژم ــه ی ئه مه ش ــێکی پێچه وان ــه  ره وش ل

به شــێوازێكی  مــن  كــه   ئه مه شــه   هه رله بــه ر  ده بــن. 

ئایدیۆلــۆژی ــــ فه لســه فی هه ڵوه ســته  له ســه ر كێشــه ی ژن 

ــه م. ده ك

ژیان له سه ر بنه مای ئایدیۆلۆژیای ژن پێشخراوه 

ــت؟  ــت، چــۆن ده بێ ــك بێ ــه  پێ ــه م ئایدیۆلۆژیای ــه ر ئ باشــه  ئه گ

ئه گــه ر  یاخــود  بێــت،  بــاس  جێگــه ی  كوردســتان  ئه گــه ر 

بڵێــن له ســه ر خاكــی دایکــدا ژیــان خــۆش و جوانــه ، ئــه وا 

ژن  ئایدیۆلۆژیــای  شــتێك  هه مــوو  پێــش  ئــه وه   به گوێــره ی 

بــێ خــاك نابێــت. ته نانــه ت ده ســتپێكردنی كێانــی زه وی، 

ــه ری  ــه  هون ــدراوه  ب ــه ك گرێ ــان تاڕاده ی ــدن و به رهــه م هێن چان

ــان  ــای ژن، ژی ــی ئایدیۆلۆژی ــیپی یه كه م ــه  پره نس ــه وه . كه وات ژن

ــووه .  ــك ب ــدا له دای ــه  تێی ــه ی ك ــه و خاك ــه ر ئ ــه ربردنه  له س به س

پڕە نســیپی  یه که میــن  ئێســتامان  زمانــی  به گوێــره ی  واتــه  

واڵتپارێزییــه .

 پڕە نســیپی دووه میــش: ئه گــه ر ژن له نــاو ژیانــدا جێگــه ی 

خــۆی بدۆزێتــه وه ، ئــه وا پێویســته  بــه  هــزر و ئیــراده ی ئــازاده وه  

ئایدیۆلۆژیایــه   ئــه م  ئه گــه ر  بــكات.  ژیــان  ته ڤلــی  خــۆی 

و  به رجه ســته   هــه ره   گوزارشــته   وه ک  ئــه وا  پێكبهێرنێــت، 

و  ده ژیــن  وه هــا  ده  وێــت  چۆنیــان  ژنــان  کۆنکرێتیه کــه ی، 

ــار ده ده ن. پێویســته  متانه مــان بــه  بیــر و بۆچوونه کانیــان  بڕی

هه بێــت و به رامبــه ر بــه  ئیراده که یــان رێزداربیــن. ئه مــه ش 

لێبه رنه دراوه کانــی  ده ســت  پره نســیپه   لــه   تــره   یه كێكــی 

ــی  ــه ر پیاوێک ــود ه ــم یاخ ــن ب ــه ر م ــه . ئه گ ــه و ئایدیۆلۆژیای ئ

ــراده  و هــزری خۆمــه وه   ــت: "مــن به ئی دیکــه  پێویســته  ژن بڵێ

له گــه ڵ تــۆدا ده ژیــم". له پــاڵ ئه مه شــدا پێویســته  زۆر بــه  

بێــت.  به رنامــه   بــه   و  به پــان  و  پــڕۆژه   فــره   پڕە نســیپ، 

له نــاو ئــه م پره نســیپه دا شــتێكی به مجــۆره  جێگــه ی نییــه  

ــی  ــک خاڵ ــگای هه ندێ ــه  رێ ــن ل ــت: م ــه  بگوترێ ــه وه  ک و نابێت

به ژنێتــی  ئه ویــش  یاخــود  ده خه ڵه تێنــم،  ژن  به هێزمــه وه  

ســێیه م  ده دات.  فریــو  مــن  هه رزانه که یــه وه   زایه نــده   و 

پره نســیپ: بێگومــان بــۆ ئــه وه ی ئه مــه  ئه نجــام بدرێــت، 

ئه ســتو ور  پشــت  هاوبه شــی  ژیانێكــی  له پێنــاو  هه روه هــا 

ــچ  ــن هی ــێ رێكخس ــی ب ــته . مرۆڤ ــن پێویس ــازادی رێكخس به ئ

پێكــردو وه .  ده ســتی  به ژنــه وه   رێكخســن  یه كــه م  نییــه . 

ــا  ــن به بنه م ــر رێكخس ــته  زیات ــزه ی پێویس ــه و هێ ــه  ئ هه ربۆی

ــت،  ــن بێ ــێ رێكخس ــاو به ب ــرێ پی ــه . ده ک ــزی ژن ــت، هێ بگرێ

ــه  پێویســته   ــاوان زۆرن، بۆی ــه  راســتیدا رێكخســتنی پی یاخــود ل

ــته   ــن. پێویس ــان دامبه زرێن ــه ت به خۆی ــی تایب ــان رێكخراوێك ژن

ئــه و رێکخســتنه ش بکــه ن بــه  گشــتی. پێویســته  له هه مــوو 

بــواره  كۆمه اڵیه تیه كانــدا ئــاگاداری نامه کانــی خۆیــان بــاو 

بكه نــه وه . پێویســته  ژنــان خــاوه ن رێكخســن بــن و ده بــێ وه ک 

گواره یــه ک ئه وه تــان لــه  گــوێ بێــت.

رێکخســته بوون  شانبه شــانی  چــواره م:  پڕە نســیپی  وه ک   

و  تێکۆشــان  لــه   بێــت  بریتــی  ژیانتــان  هه مــوو  پێویســته  

نه بوونــی  له بــه ر  چونكــه   بکــه ن.  تاوتوێــی  به مجــۆره  

تێكۆشــان، ناســنامه ی ژنــان له نێــو چــوار دیــواردا قه تیــس 

ــان پــێ ســپێردراوه ،به   ــر كاری ناومــاڵ و هه ویرکاری كــراوه . زیات

ــێ  ــه  کاری ب ــاڵ ب ــراوه . کاری ناوم ــه رقاڵ ک ــه وه  س کاری رۆژان

خۆشــیان  ژنــان  بیــرناوه .  ژن  شایســته ی  و  دانــراوه   که ڵــک 

به ته واوه تــی  كــه   داخوازیــه ی  ئــه و  خاوه نــی  نه بوونه تــه  

ئــه م ره وشــه  ره تبكه نــه وه . هه ربۆیــه  پێویســته  له ســه ره تادا 

رێكخســتنی،  سیاســی،  ئایدیۆلۆژیــی،  بنه مایه كــی  له ســه ر 

ــت خــۆی  ــه  بتوانێ ــووری  و هه روه هــا له هــه ر بوارێكــدا ك كولت

ئه مــه ش  هه یــه .  به تێكۆشــانێك  پێویســتی  بــكات،  به هێــز 

بــه و مانایــه  نایــه ت كــه  خۆیــی خه ریكــی منــداڵ به خێــو 

كــردن بــكات و هه مــوو ته مه نــی خــۆی به كاروبــاری نــاو 

ــه   ــن ده مب ــێ: م ــته  بڵ ــو پێویس ــت، به ڵك ــه ر به رێ ــه وه  به س ماڵ

هه ڵســوڕاوی رێکخســتنی و هه مــوو كاتــی خــۆم بــۆ تێكۆشــان 

ده كــه م". ته رخــان 

ــی و  ــدی به جوان ــدا په یوه ن ــه ڵ ژن ــان له گ ــن ژی ــڕوای م ــه  ب ب

پڕە نســیپه .  پێنجه میــن  ئه مــه ش  هه یــه .  ئه ستاتیكیشــه وه  

قێزه وه نــی  ئاســتی  ئه مڕۆمانــدا  لــه ڕۆژگاری  له به رئــه وه ی 

و  به چه وســاندنه وه   پتــه وی  زۆر  په یوه ندیه كــی  ژیــان 

ــوازی  ــه  داخ ــه ی ك ــه و ژن ــه  ئ ــه ، هه ربۆی ــه رکوتکردنه وه  هه ی س

و  كولتــووری  هونــه ری،  الیه نــی  پێویســته    هه یــه   ژیانــی 

ئه ســتاتیكایی به بنه مــا وه ربگرێــت.  له جوانــی فیزیۆلۆژیــه وه  

له شــێوازی  هــزر،  جوانــی  تاوه كــو  بگــره   )جه ســته ییه وه ( 

پێویســته   ده روونــی  رو وناكــی  تاكــو  بگــره   خیتابه تــه وه  

بێــت. ئه ســتاتیكا  پڕه نســیپێکی  و  تیــۆری  پابه نــدی 

ــرێ  ــه  ده ك ــیپانه  ـ ك ــه م پره نس ــای ئ ــه ر بنه م ــو له س ــه ر بێت ئه گ

ــه   ــك گه اڵڵ ــێوه ی مادده گه لێ ــه وه  و به ش ــش روون بكرێن زیاتری

بكــرێـ  ژیانێــك بــۆ خۆتــان فه راهــه م بكــه ن، بــه  بڕوای مــن واته  

گه وره تریــن چه كــی رزگاریتــان به ده ستخســتووه . به بۆنــه ی 

ئه مــڕۆژه وه  ئامــاژه ی پێده كــه م: ئه گــه ر خــاوه ن بانگه شــه  

ــوو  ــۆك به هه م ــه  چ ــه وه  له تواناتاندای ــه م چه ك ــۆی ئ ــن به ه ب

ــش  ــن ژیانی ــه  به نرخری ــده ن. الم وای ــه ك داب ــك و ده زگای پیاوێ

ئه مه یــه . ئه گــه ر پابه ندبــوون بــه م ڕۆژه  هه بێــت و رێــزی 

ــــ لــه الی  لێبگرێــن، ئــه وا له ســه ربنه مای ئــه م پره نســیپانه  

به رجه ســته  ده كات و ســبه ینێ  ئه مــه    YAJK ئه مــڕۆ ئێمــه  

له وانه یــه  بــه  ئاســتی تــر بــگات ــــ رێكخســتنێكی ژنــان و 

ــت  ــیپانه ، ده توانێ ــه م پره نس ــای ئ ــه ر بنه م ــردن له س ــات ك خه ب

یــن  ه تر ر گه و

بداتــه وه   وه اڵم 

یه تــی  ڤا ۆ مر

شــه ڕه   ئــه و  و 

لــه   قڕێــژە ی 

ئارادایــه .

ئــه م  به بۆنــه ی 

جارێکــی  رۆژە وه  

دووبــاره ی  تــر 

ه   ه که مــه و د

به هه مــوو  کــه  

ه   یه كمــه و نا ا تو

تایبــه ت  ســاوی  هه روه هــا  ئــازاددام،  ژنانــی  له خزمــه ت 

گه ریاکانــی  ژنــه   تــه واوی  و  دایــكان  بــه   پێشــکه ش 

ژنانــه   ئــه و  ســه رجه م  و  تێکۆشــان  و  شــه ڕ  مه یدانه کانــی 

ده کــه م کــه  له نــاو خه باته كه مانــدا جێگه یــان گرتــووه . رێــز 

ده كــه م. پێشــکه ش  خۆمتــان  خۆشه ویســتی  و 

١ ٩ ٩ ٨ س  ر ما  ٨



15

14

ــەرەو  ــەورە ب ــگاوی گ ــتان هەن ــی کوردس ــی رۆژهەاڵت ــە ژنان ــاڵێک ک ــە س ــێ ب ــاڵی 2016 دەب س

ــم  ــەر دای ــی ه ــانی گەلەکۆمەی ــی تێکۆش ــی هەل ــن. هەڵکەوتن ــگا باوێ ــوو کۆمەڵ ــازادی هەم ئ

ناکەوێتــە دەســت مرۆڤایەتــی. بۆیــە ئەوکاتــەی کــە کەوتــە دەســتیش دەبــی بــە باشــی کەڵکــی 

لــێ وەربگیــردرێ. ئــەو مەرحەلەیــەی کــە ئێســتا تێدایــن، بــۆ تێکۆشــانی ئــازادی ژنــان باشــرین 

ــە سەرتاســەری جیهــان بــاو  ــۆ ل ــەر ئاپ ــە پێشــەنگایەتی رێب ــەو فەلســەفەیەی کــە ب ــە. ئ دەرفەت

ــاوە. کەســایەتێک  ــی کوردســتان دان ــی رۆژهەاڵت ــەورەی لەســەر ژنان ــی گ ــەوە کاریگەریەک دەبێت

وەک »فەرینــاز« خۆرسەوانــی کــە ســوکایەتی و دەســرێژی ، خــۆ فرۆشــی بــێ نامــوس دە 

ــاش هــی جەســارەت،  ــای ئاســتێکی ب ــاکا،  هێ ــوڵ ن ــان قەب ــەواوی ژن ــۆ ت کەســایەتی خــۆی دا ب

زانیــاری و ئیرادەیــە. هــەر وەهــا ئــەو  ســەرهەڵدانانەی کــە بــۆ خــاوەن داریتــی لــە »فەرینــاز« 

لەرۆژهەاڵتــی کوردســتان دا کــرا بەشــداری ژنــان زۆر بــاش بــو. ســاڵی 2015 دا  بەشــدار بونی ژنان 

بــۆ خــۆ پێشــاندانەکان کاریگەریەکــی گــەورەی لەســەر بەشــداری گەلــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان 

هەبــو. بۆیــە دە ســاڵی 2015 دا ئامــاری هێرشــەکانی رەژیمــی ئێــران لەســەر ژنــان دە ئاســتێ کــی 

بــەرز دابــو. پــەرە پێدانــی سیاســەتی بەســیجایەتی ژنــان، دەســتدرێژی زایەنــدی و ئاســیت پاشــی 

بەســەر ئــەو ژنانــەی کــە لەبەرامبــەر زوڵــم دەنگیــان دەربــڕی بــۆ ســەر کــوت کردنــەوە و ئیــرادە 

شــکاندن بــو. بــەاڵم ژنانــی رۆژهــەاڵت بــە هەڵوێســتی خۆیــان ســەرنجیان راکێشــا ســەر درێــژە 

پێدانــی تێــزی »بەرخــۆدان ژیانــە »و خاوەنــداری نرخــە گــران بەهاکانــی کوردســتانیان کــرد. ئــەو 

تێکۆشــان و گەشــەدانانەی کــە  ســاڵی  2015 لــە الیــەن ژنــان دا رویــان دا نیشــانەی تێکۆشــانێکی 

بــا شــکۆنە بــۆ ســاڵی دا هاتــو.   

ــان  ــە رۆژەڤ، تێکۆشــانی مانوونەم ــە بوون ــەی ک ــەو رووداوان ــەل ســەرەتای ســالی 2016 ئ ــە گ ل

ــەو  ــە دا ئ ــەو مەرحەلەی ــۆن ل ــون. چ ــەندە ب ــەیەکی کووش ــوورە هەڕەش ــەر ج ــەر ه ــە بەرامب ل

ــەر  ــزەکان دا  رو دەدەن،  ب ــە زل هێ ــەن دەوڵەت ــە الی ــا دا ل ــتی دونی ــە گش ــە ل ــەدانانەی ک گەش

ــان  ــەر هــەر گی ــە بەرامب ــەت ل ــرۆڤ و تەنان ــی م ــەر ژیان ــە بەرامب ــە ل ــن هێرشــن ک ــراوان تری ف

لەبەرێکــی دا بەرێــوە دەچێــت. ئــەو شــەرەی کــە لــە الیــەن دەســتەاڵتداران دا بــە رێــوە دەبرێــت 

هیــچ پیوانێکــی ئەخاقــی و مرۆڤــی تێــدا نابینــدرێ. ئاڕمانــج ئەوەیــە کــە کۆمەڵــگا بــە هەمــوو 

هێــز و ئیرادەیــەوە دەســت بەســەر بکــەن. تەنیــا ڕێگایــەک کــە زل هێــزەکان بتوانــن خــۆ بژینــن 

ــان  ــن. بێگوم ــت الوازی بکــەن و وەالی نێ ــش بێ ــە پێ ــان ل ــە چ هێزێکــی دیموکڕاتیکی ــە ک ئەوەی

دینامیــک تریــن بەنــدی کۆمەڵــگا ژنانــن بــۆ یــە زانــا بونــی ژنــان دە کۆمەڵــگا دا وەک خۆفێکــێ 

ــۆ دەســتەاڵتدارانی سیســتەم .  ب

هێــزی دیموکراتیکــی گــەالن هــەر دایــم لەپێــش دەســتەاڵتداران وەکــو ئاســتەنگێک دەبیندرێــن. 

بــە تایبــەت ئەگــەر گــەل ئاســتی رەوشــنبیری لەپێــش بێــت و ئــەو ئاســتە لــە زۆربــەی کۆمەڵــگا 

دا بــەرز بێــت بــۆ سیســتەمی دەوڵــەت پەرســت گەورەتریــن مەترســیە. چــۆن دە کۆمەڵگایــەک 

ــە پێــش بێــت ئاســتی سیاســی، ئێــک گرتــووی و بوێــری شــی  وەپێــش  دا کــە ئاســتی زانســت ل

دەکــەوێ. کۆمەڵگایــەک کــە گەیشــتبێت ئەوئاســتە، بەراهەتــی دەتوانێــت لــە مافەکانــی خــۆی وە 

جــواب بێــت. ئــەوەش دەبــێ بەهــۆی ئــەوەی کــە چاالکــی دیموکڕاتیــک 

پێــک بێــن و گــەل لــە بەرامبــەر دەســتەاڵت داران دا ئیتیفاقــان دروســت 

بکــەن. بــەو شــێوەیە دەســتەاڵت دار الواز دەبــن. گەالنــی جیهــان دەبــێ 

بــاش بزانــن ئیتیفاقــی گــەالن و بەرژەوەنــدی  دەســتەاڵت دار دژی یەکــن. 

ــی دەســتەاڵت  ــی الواز بون ــە وات ــەالن ب ــی گ ــی ئیتیفاق ــز بون ــە بەهێ بۆی

دارانــە. دە هەمــان کات دا ئــەو گەلــەی کــە دە توانــێ بــە باشــرین 

ــە  ــەورۆ ل ــوردە. ئ ــی ک ــکات گەل ــەالن ب ــی گ شــێوە پێشــەنگایەتی ئیتفاق

ــی  ــازادی گەل ــەوەی ئ ــەنگایەتی جواڵن ــە پێش ــتان دا ب ــاوای کوردس رۆژئ

کــورد، کــە فەلســەفەی ســەرۆک ئاپــۆ دەکاتــە بنەمــای تێکۆشــانی خــۆی، 

ــش  ــەرۆری داعی ــەر ت ــە بەرامب ــە پێشــەنگایەتی ژن ل ــە ب ــەو شــەڕەی ک ب

بەڕێــوەی بــرد، ســتاتۆیەکی بــە هێــزی سیاســی بــۆ کــوردان قازانــج کــرد. 

 بــوو بــە هــۆی ئــەوەی کــە کــورد بەشــداری کۆبونــەوەی جەنــەورە بــنب. 

ــاڵی 2016 دا  ــەرەتای س ــوو دە س ــار ب ــە بڕی ــەوەی ک ــەو کۆبون ــەاڵم ئ ب

ــە بەشــدار بکــرێ  ــو مــژای قســە، ک ــوردان ب ــی ک ــەرسێ بەشــدار کردن بب

یــان نــا. بــە گشــتی مــژار لــە ســەر بەشــدار نــە کــردن بــو. دوایــە قانــع 

بــون کــە بەســتنی ئــەو کۆبونــەوە بــێ نوێنەرایەتــی گەلــی کــورد هەڵەیــە. 

ــرێ و  ــوڵ بک ــورد قەب ــی ک ــەر گەل ــرد. ئەگ ــان ک ــۆک ی ــگ تال ــەش مان ش

ســەرۆکی لــە زینــدان دا بــێ دەبێتــە رەوشــێکی بــە ناکــۆک. لەبــەر 

ــەوە. ــە رۆژەوی کۆبون ــەرۆک ببێت ــی س ــارو دۆخ ــتە ب ــەوەش پێویس ئ

بــە تایبــەت تالــۆک کردنــی ئــەو کۆبونــەوە هەتــا شــەش مانگــی دی، بــۆ 

ئــەوەی کــە ڕەوشــی گەلــی کــورد لــە باکــوری کوردســتان هەندێــک روون 

بێتــەوە و بــەو شــێوەیە بچنــە کۆبونــەوە. چــۆن ئەگــەر گەلــی کــورد لــە 

باکــور شکســت بێنــێ بــە واتــای شکســتی تــەواوی گەلــی کــوردە. ئگــەر 

ســەرکەوتوش بێــت بــە واتــای ســەرکەوتنی تــەواوی گەلــی کــوردە. بۆیــە 

نڕخاندنــی ڕەوشــی گەلــی کــورد دەو کۆبونــەوە دا زۆر گرینگــە. 

کوردســتان  باکــوری  لــە   2016 ســاڵی  ســەرەتای  دەگــەڵ  چــۆن 

مەرحەلەیەکــی نــوێ دەســتی پــێ کــرد. باکــوری کوردســتان ســەرچاوەی 

شــۆڕش و بەرخۆدانیــە. پارچەکانــی دیکەی کوردســتان ئیلهامی شۆرەشــیان 

ــە ســەرکەوتنی گشــتی  ــە ســەرکەوتنی باکــور دەبێت ــە باکــور گــرت. بۆی ل

کوردســتان.  ئێمــە وەک گەالنــی ئــازادی خــواز دەبــێ  ئەوەش بــاش بزانین 

کــە هیــچ کات دەوڵەتــە زل هێــزەکان بەهێزبونــی کوردانیــان قەبــوڵ نیــە 

و بــە زەرەری خۆیــان دەزانــن. هەروەهــا ئــەو پێــش کەوتنانــەی کــە لــە 

کوردســتان ڕویــان داوە بــە رەنــج و خەباتــی گەلــی کــورد بــەدی هاتــوە. 
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وە ئــەورۆ ئەگــەر گەلــی کــورد چۆتــە کۆبونــەوەی جەنــەورە بــە رەنجــو 

تێکۆشــانی خۆیەتــی.

   نیزیکــەی ســالێکە کــە دیدارلــە گــەل ڕێبــەر ئاپــۆ لــە الیــەن پارێــزە، 

بنەماڵــە وشــاندەکەی دا نەکــراوە. واتــا بــە تــەواوی ئاڕمانــج ئەوەیــە  کە 

لــە بــواری سیاســی دا رێنــای وپێشــنیارەکانی ســەرۆک ئاپــۆ لــە گــەل 

و گەریــا، دا ببــڕن. چــۆن ئــەو سیاســەتەی کــە ســەرۆک ئاپــۆ دەیــکات، 

بــە راســتی چارەســەری بــۆ کێشــەکان دەخوڵقێنــێ. دە هەمــان کات دا 

تەحلیلــی راســت لەســەر سیاســەتی دەمــێ دەکات. ئێســتا بــە ســەدان 

ــەر  ــەر چارەس ــەی  ش ــەاڵم کێش ــە ب ــەدار هەن ــەت م ــەرۆک و سیاس س

ــە خواســتنە. چــۆن دە  ــە، مەســەلە ن ناکــەن. مەســەلە  نەتوانینیــش نی

ســەدەی بیســتەم دا لــە کۆنفڕنســی قاهیــرە بریــار وا گیریــا کــە هیــچ 

کات نابــێ لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســت دا کێشــەی کــورد چارەســەر 

بکــرێ. زل هێزەکانــی دەرەوە بروایــان وایــە کــە ئەگــەر لــە رۆژهەاڵتــی 

ــە  ــان ل ــەروەری خۆی ــێ، س ــەر بب ــورد چارەس ــەی ک ــت کێش ناوەڕەاس

دەســت دەدەن. لــە شــەرتی هەنوکەیــی دا هەمــان سیاســەت بەرێــوە 

ــێ و  ــی ببین ــە باش ــتیە ب ــەو راس ــێ ئ ــورد دەب ــی ک ــە گەل ــێ. بۆی دەچ

ــێ  ــێ.  ب ــەالن ن ــی گ ــۆی و برایەت ــزی خ ــاڵ وە هێ ــکات. پ ــل ب تەحلی

گومــان دەو ســەردەمەدا گەلێــک، کــە پــاڵ وە هێــزی خــۆی نــێ 

ــن. ــی زۆر دەب دوژمنیش

ــە پاڕادیگــای  ــەوەی کــە سیســتەمی ســەرمایەداری بێجگــە ل ــەر ئ لەب

ــتەمی  ــا  سیس ــە. وات ــوڵ نی ــی قەب ــچ پاڕادیگایەک ــران( هی ــۆی )قەی خ

ــچ  ــەڵ هی ــە گ ــون خــۆی ل ــی پێشــکەوتوویی ب ــە بابەت کاپیتالیســتی  ل

سیســتەمو ســەردەمێک دا ناگۆڕێتــەوە. خــۆی لە لوتکەی گەشــەدانەکان 

دا دەبینــێ. بەالیەکــی دا ڕاســتە لــە لوتکــەی گەشــەدانەکان دایــە، بــەاڵم 

کام گەشــەدان؟ سیســتەمی کاپیتالیســتی بــە هــۆی هەســتی دەســتەاڵت 

داری نەخۆشــی  تێــر نەبــوون  بــەدی دێنــێ. دەســتەاڵتدار پشــتی خــۆی 

ــرئ.  ــی زۆر وەر دەگ ــە بەرهەم ــی ل ــزی بنەرەت ــەرمایە وهێ ــە س دەدات

بــۆ ئــەوەی کــە بەرهەمێکــی زۆریشــی وەدەســتکەوێ دە بــێ تــا 

دوایــن رادە  دزی بــکات، ئەگــەردرۆی ئــەو دزییانــەی نــەکات، ناتوانــێ 

ــە  ــە ل ــن ک ــە وە بکەی ــاژە ب ــن ئام ــا دەتوانی ــێ. وات ــگا بخەڵەتێن کۆمەڵ

ــی  ــی ئەخاق ــرادەی مــرۆڤ، پووچــەڵ کردن ــک شــکاندنی ئی ــواری تێ ب

ــی ڕەنجــی ڕەنجــدەرکان پێشــکەوتوترین سیســتەمە. ــگا و دزین کۆمەڵ

ئــەورۆ ناتوانیــن منونــەی تاکــە کۆمەڵگایــەک بدەیــن کــە کێشــەی  

ئابــوری و ئەخاقــی نەبــێ. ئــەو هــەر دو ئونســورە زۆر گرینگــن 

بــۆ کۆمەڵــگا. لــە جیهانێــک کــە مێرولــە بــەو چکۆلەێــی خۆیــەوە 

ــێ.  ــێ کار دەمێن ــەوە ب ــەی خۆی ــەو گەورەیی ــرۆڤ ب ــێ، م ــکار نامێن بێ

ــو  ــتە. .7%هەم ــەاڵم  30% کار بەدەس ــە ، ب ــەی 80 میلوێن ــران نیزیک ــی ئێ ــە. نفوس ــی ئێران ــی واڵت ــن منونەکەش بەرچاوتری

بێــکارە. ئەگــەر لــە 70%،  30% منــدااڵن و پیــران بــن، واتــە ئــەو قــەرشەی کــە کاری پــێ ناکــرێ، ئــەوەی دەمێنێتــەوە هەمــوی 

ــە. ــرس کردن ــایەنی پ ــەو ش ــەرنج راکێش ــکاری س ــە دا بێ ــەن. دەو رادەی ــی کار بک ــن بەڕاهەت ــان و دەتوان جەوان

ــی   ــەر نەبون ــود لەب ــان خ ــتە؟ ی ــی ڕاس ــی رێبەرایەتێک ــە بون ــەر ن ــە ب ــەیە ل ــەو کێش ــۆی ئ ــە ه ــن ک ــن بڵەی ــا دەتوانی  ئای

سیاســەتێکی راســت هــی  بــە رێــوە بردنــی کۆمەڵەگایــە؟  بێگومــان لەبــەر نەبونــی رێبەرایەتێکــی راســت هــی ئایدۆلۆژیکی 

و دیموکڕتیکــی یــە. بــۆ منونــە زۆر حیــزب و الیەنــی  زانــا و دڵســۆزی کۆمەڵــگا هــەوڵ دەدەن کــە ئــەو کێشــانە چارەســەر 

بــنب بــەاڵم رەژیمــی وەالیەتــی فەقــە رێ لەبــەر ئەمــە ناکاتــەوە. خۆیــان کــە خزمەتێکــی بــاش ناکــەن، ناهێڵن کــە هەندێکی 

دیــش بکــەن.  رۆژەڤ بونــی رەدی ســەالحیەت لەبــەر ئەمــە بــو، بــێ جگــە لــەو کەســانەی کــە بــە دڵــی وەالیەتــی فەقــە 

بــون ئــەوەی دی هەمــو رەد کرانــەوە.  لــە ئێــران دا کێشــەی ئەساســی نــاس نەکردنــی ئیرادەیەکــی دیمۆکراتیکــە. ئێــران 

خاوەنــی کارەکتەرێکــی دیمۆکراتیکــە. مومکیــن نیــە کــە ئێــران دەنــاو دەگــم و کۆنەپەرەســتیدا بتوانــێ هــەدا بــدا. حەتــا 

پەڕڵەمانــی ئێــران دا نوێنەرایەتــی هەمــوو گــەل و نەتــەوان نەبێــت  ررەنگدانەوەیەکــی بەهێزیــش بــەدی نایــە. 

 هەڵبژارتنــی پەڕڵەمانــی بــە کەیفــی رەژیمــی دیکتاتــۆری ئێــران دروســت کــرا نــەک بــە داخــوازی گــەل. حەســەنی روحانــی 

ــە  ــەو ل ــەوە دەکا. ئ ــەن گرەکانی ــەی و الی ــەڵ خامن ــە گ ــۆی ل ــدی خ ــتەاڵت و بەرژەوەن ــەری دەس ــەوە ش ــاوی میلەت بەن

واڵمــی ڕەدی ســەالحیەتەکانی خامنــەی گوتبویــی »پەڕلەمــان ماڵــی میلەتــە نــە جێــگای یــەک جنــاح«. وەکــوو چــۆن لــە 

ســەرەتای هاتنــە ســەر کاریــەوە، کوێــی کۆمەڵــگای ئێــران الواز بــو وەکــو ژنــان، الوان، کرێــکاران و بــێ کاران لەبــۆ خەباتــی 

پڕۆپاگەنــدای خــۆی بــەکاری هێنــان، ئــەورۆ کــە کارنامــەی کاری  حەســەن روحانــی تەماشــا دە کەیــن دەبینیــن کــە بــە 

ــری،  ــەر فەقی ــکار لەب ــی کرێ ــوژی پیاوان ــە خــۆ ک ــۆ منون ــەوت.  ب ــەر ک ــان وەب ــەی گەورەی ــە زەرب ــون ک ــەوان ب ــەت ئ تایب

بێکارهێشــتنی الوان، بێجگــە لــە کوشــن و دەســت درێــژی بــێ پــەروا لــە ســەر ژنــان لــە گــەل بەرزتریــن ئاســتی پەراوێــز 

خســتنی ژنــان لــە گشــت بــوارە کانــی ژیــان وەکــو زانســت، ئابــوری، هونــەری، چانــدی و...ڕو بــە ڕو بوینــەوە. حەســەنی 

روحانــی و هــاو فکرانــی پێویســتە ئەمــە لــە بیــر نەکــەن کــە چــە ژنــان و چــە کۆمەڵگایــەک لــە بەرامبەریــان دایــە.

ڕژیمــی ناوەنــدی ئێــران دە پەڕڵەمــان دا چــۆن جێــگا لــە نوێنەرایەتــی گــەل ناکاتــەوە بــە هەمــان شــێوە ڕێ لەبــەر بەشــدار 

ــگ  ــان تەن ــۆ ژی ــان و گــەالن ب ــە ژن ــدان ل ــە مەی ــەوە رۆژان ــەواوی یاســا و رێســا  کۆنەکانی ــەوە و بەت ــش ناکات ــی ژنانی بون

دەکاتــەوه. رەژیمــی ئێــران دە نــاو یاســاکانی دا جێگایەکــی وای بــۆ ژنــان دانەنــاوە کــە بتوانــن بــە شــێوەیەکی چــاالک دە 

نــاو  کارە ئیــداری و سیاســیەکان دا جــێ گــر بــن. پیرۆزتریــن ئەرکــی ژن وەک دایــک بــون دەبیــرنێ. ئەمــە دە حاڵێــک دایــە 

ــا،  ــان ن ــاو یاســاکان دا پێناســەی پــێ بکــرێ ی ــە، بەڵکــو شــتێکی رسوشــتیە و دەن ــۆ ژن وەزیفەیــەک نی ــون ب کــە دایــک ب

شــتێکە کــە هەیــەو ناگــۆرێ. بــەاڵم بێجگــە لەمــە ئایــا ژن ناتوانــێ دەنــاو کۆمەڵــگا دا لــە بــواری سیاســی، ئابــوری و چانــدی 

دا ڕەنــگ دانەوەیەکــی هەبــێ؟ کێشــە ئەوەیــە کــە ژن بــە هیــچ حەســاب دەکــرێ. بۆیــە لــە واڵتێــک بــەو گەورەییــەوە دە 

هەڵبژارتنــان دا 3%ژنانــن. لــە چــاو 80 میلیــۆن نفــوس لــە ســەدی ســێ زۆر کەمــە. هــەر ئــەو نــا تەوازونیــە زۆر بــاش ئاســتی 

دیموکراتیــک نەبونــی رەژیمــی ئێــران بــە جوانــی نیشــان دەدات. 

حەتــا وەاڵتــی ئێــران بــە رێبەرایەتــی کەســانێک کــە لــە ژێــر حەبــای دینــی ئیســام و میللــەت ســاالری دا خــۆ دەشــارنەوە 

بــە رێــوە بــرێ لــە کێشــەو قەیرانــان خەاڵســی نایــە. بــۆ ئــەوەی کــە لــە کێشــەو قەیرانــان رزگاری بێــت پێویســتە دەنگــی 

گــەل ببیســێ و ڕێــز دانــێ بــۆ داخوازەکانیــان. ئەگــەر وا نەبێــت ســاڵی 2016 دەبێــت بــە ســاڵێک کــە بــە پێشــەنگایەتی 

گەلــی کــورد و ڕەنگدانــەوەی ژنــان دە پێنــاو داواکردنــی مافــە ڕەواکان تێکۆشــانێک گەلــە کۆمەیــی لــە هــەر ئاســتێک دا 

بەڕێــوە بچێــت.      



19

18

                                                                                                             15   
فوریه     

آغاز حنگ جهانی
سوم

مبــارزات متــادی رهــر آپــو در کوردســتان، رشــد آگاهــی ملــی و ارتقــای ســطح بیــداری اجتاعــی را در میــان خلــق کــورد بــا خــود 

بــه همــراه داشــت. از آن پــس هــر ســال در یادبــود روز 15 فوریــه )روز دســتگیری رهــر آپــو( بــا شــعار "کســی منی توانــد خورشــید 

ــات  ــه عرصــه ی مطالب ــکار و امحــای موجودیــت قــرار داشــت ب ــد"؛ رسارس کوردســتان کــه تحــت ســایه ی ان مــا را بی فــروغ گردان

دمکراتیــک جامعــه، بــه ویــژه زنــان و جوانــان کــورد متحــول گشــت.

نوژین بریتان

ارزیابــی و شفاف ســازی ایــن توطئــه از جوانــب بســیاری؛ 

ــت  ــفی دارای اهمی ــی و فلس ــک، سیاس ــه ایدئولوژی از آن جمل

عــرص  در  می باشــد. 

حــارض، سوسیالیســم 

بــر  دموکراتیــک 

شــخصیت  اســاس 

آپــو در حــال  رهــر 

و  اســت  شــکل گیری 

ــه ی  ــل مدرنیت در مقاب

 ، لیســتی پیتا کا

ــه ی جایگزینی،  مدرنیت

و  نظــام  از  کــه 

توامننــدی  پارادایــم 

ــی  ــت خودمدیریت جه

می دهــد.  ارائــه  را  اســت  برخــودار  منطقــه  دمکراتیــک 

ــدون  ــتی را ب ــه ی کاپتالیس ــن، مدرنیت ــه ی جایگزی ــن مدرنیت ای

ــتانه ی  ــای سودپرس ــی  پروژه ه ــته و متام ــی گذاش ــرد باق کارک

ــه  ــوان ب ــه می ت ــوان منون ــه عن ــازد.  ب ــر می س ــز بی تأثی آن را نی

سیاســت های دویســت ســاله ی انگلیــس، سیاســت های گلوبــال 

آمریــکا، سیاســِت گــذار از بحــران اقتصــادی روســیه و همچنیــن 

رسبه زیــری کوردهــای مــزدور در برابــر نظــام رسمایــه داری 

ــه  ــو ب ــر آپ ــت ره ــب می بایس ــرد. بدین ترتی ــاره ک ــی اش جهان

ــا  ــه ی آن هــا، کــه ب ــراز و نشــیب های سیاســی روزان اقتضــای ف

حســاب و کتــاب و نقشه های شــان همخوانــی نداشــت، بــه 

ــا  ــر می گشــت. کوردهــا و کوردســتان ب صــورت قطعــی بی تأثی

جایــگاه اســراتژیکی خــود در زمینه هــای فرهنگــی- تاریخــی و 

جغرافیایــی خاورمیانــه کــه دیگــر بــرای همیشــه، بــا رهریــت 

رهــر آپــو از کنــرل ایــن نیروهــا خــارج می گشــت، آن هــا را بــا 

ــن  ــه همی ــود. ب ــده ب ــی رودررو گردان ــل تحمل وضعیــت غیرقاب

ــم  ــه، تصمی ــن مدرنیت ــعه ی ای ــگیری از توس ــت پیش ــل جه دلی

پانــزده  در  آپــو؛  رهــر  علیــه  توطئــه  عملی ســازی  نهایــی 

ــه ی کاپیتالیســت، دولت هــای  ــه توســط نیروهــای مدرنیت فوری

محافظــه کار خاورمیانــه و کوردهــای مــزدوری کــه رهــر  آپــو را 

همچــون رقیــب خــود در کوردســتان می دیدنــد عملــی گردیــد. 

طــرح ایــن پــروژه بــه دســت انگلیــس، بــا پشــتیبانی آمریــکا، 

نظــارت اتحادیــه ی اروپــا و اجــرای دولــت ترکیــه شــکل گرفــت. 

آمریــکا می بایســت در مســیر دســت یابی بــه منافــع رسمایــه ی 

جهانــی خــود، بــه دیزایــن نوینــی در خاورمیانــه دســت مــی زد. 

نخســت  مرحلــه ی 

چنیــن  بنیادیــن  و 

برداشــن  دیزاینــی 

رهــر آپــو و پــروژه ی 

بــه  او  آزاد  حیــاِت 

موثرتریــن  عنــوان 

مانــع بــر رس راهشــان 

بــود. بدیــن ترتیــب 

آمریــکا ایــن ابرقــدرِت 

نیروهــای مدرنیتــه ی 

لیســتی  پیتا کا

ایــن  پیشــقدمی 

توطئــه را بــر عهــده 

ــو رشوع  ــتگیری رهرآپ ــا دس ــه ب ــت در خاورمیان ــت. دخال گرف

ــژده ی  ــه  و م ــا بهان ــتان و ... ب ــراق، افغانس ــه ع ــه ب ــا حمل و ب

مدرن ســازی و ظهــور دموکراســی، منطقــه را بــه گردابــی از 

خــون مبــدل ســاخته کــه تــا بــه امــروز نیــز ادمــه دارد. هــدِف 
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محــروم گردانیــدن خلق هــا از اراده و شــانس یــک زندگــی 

دمکراتیــک در وضعیــت کنونــی ایــن جنــگ کــه بــا عنوان"جنگ 

جهانــی ســوم" شــناخته شده ســت و اکنــون در قیــاس بــا 

ــری  ــردگی باالت ــدت و گس ــی از ش ــای اول و دوم جهان جنگ ه

ــده اســت.  ــر کســی پوشــیده منان برخــوردار می باشــد، دیگــر ب

زنــان نیــز چنانکــه در تاریــخ کهــن جنگ هــای نظــام  اقتدارگــرا 

ــات  ــان و آســیب دیدگان صدم ــار قربانی پیداســت، بیشــرین آم

جســانی، روحــی، فکــری، 

فرهنگــی و اجتاعــی ایــن 

بدیــن  گشــته اند.  جنــگ 

گفــت:  می تــوان  منــوال 

ــه  ــا علی ــه تنه ــه ن ــن توطئ ای

ــر  ملــت کــورد بلکــه در براب

ملــل خاورمیانــه و  متامــی 

زنــان انجــام پذیرفتــه اســت. 

ایــن مهــم اســت کــه جنــگ 

اســاس  بــر  ســوم  جهانــی 

در  بین املللــی  توطئــه ی 

برابــر رهــر آپــو رشوع شــد. 

رهــر آپــو شــیوه ی مبارزاتــی 

و  دســتگیری  دوران  در 

برابــر  در  خویــش  اســارت 

ایــن توطئــه را بــه ماننــد" 

"ارزیابــی  نویــن  میــادی 

چنیــن  از  اگــر  می منایــد. 

دســتگیری  دوران  منظــری 

و اســارت ایشــان را بررســی 

ــه  ــد ک ــم دی ــم، خواهی منایی

در  آپــو  رهــر  واقــع  در 

ــفافیت  ــود ش ــای خ ــده و پروژه ه ــِی ای ــه متام ــه ب ــن مرحل ای

ــه  ــه ب ــز روزان ــی  منودنشــان را نی بخشــیده و نقشــه  ی راه عمل

ــرد  ــه  پیش ــا ک ــن پروژه ه ــی ای ــود. جهان بین ــه من ــه ارائ جامع

جامعــه ای آزاد و دمکراتیــک بــر مبنــای رهایــی زن اســت، 

توانســت حضــور پررنــگ و موثــر زن در متامــی عرصه هــای 

ــرن و...در  ــاد، ه ــم، اقتص ــاع، عل ــت، دف ــم از سیاس ــی اع زندگ

گردانــد.  نزدیک تــر  زن  بــه جوهــر وجــودی  را  کوردســتان 

ــوان  ــروز می ت ــه ام ــا ب ــی ت ــدان امرال ــه ی زن ــی مرحل ــا ارزیاب ب

امــروز،  بــه  تــا  یکــم  بیســت و  آغــاز ســده ی  فهمیــد در 

ــد،  ــاق افتاده ان ــه اتف ــا و منطق ــن م ــه در میه ــی ک رویدادهای

عــادی و معمــول نبــوده، بلکــه ریشــه ا ی عمیــق در تاریــخ 

ــه  ــرو ب ــان دو نی ــش می ــه ی چال ــران؛ در نتیج ــن بح ــد. ای دارن

ــا  ــه ی کاپیتالیســت ب ــروی مدرنیت وجــود آمــده اســت. یکــی نی

رسکشــی ایــاالت متحــده ی آمریــکا بــه عنــوان قــدرت هژمونــی 

برتــر و نیروهــای اقتدارگــرای 

نیــروی  دوم  محلــی، 

دموکراتیــک،  مدرنیتــه ی 

رهــر  شــخصیت  در  کــه 

ــک  آپــو و جنبــش دموکراتی

گشــته  متجلــی  کوردهــا 

ایــن  موجــب  بــه  اســت. 

نیــز،  درگیــری  و  چالــش 

پیــش  دفاعــی  و  یــورش 

روز  بــه  روز  کــه  می آیــد 

ــی  ــر متام ــی ژرف ت ــه صورت ب

اجتاعــی  عرصه هــای 

بــه  برمی گیــرد.  در  را 

ــه  ــوان ب ــال، می ت ــوان مث عن

روژآوا و باکــور کوردســتان 

و  خالــق  کــرد.  اشــاره 

و  داعــش  یاری دهنــده ی 

ــز تشــکیل آن واشــنگن،  مرک

پــس  تل آویوانــد.  و  لنــدن 

می تــوان گفــت؛ در واقــع 

خلــق در روژآوا بــا نیروهــای 

ــه  ــه ی کاپیتالیســتی ب مدرنیت

ــاط  ــوان ارتب ــش منی ت ــی داع ــگام ارزیاب ــردازد. هن ــگ می پ جن

تنگاتنــگ اش بــا آمریــکا، انگلیــس، ارسائیــل، ایــران، ترکیــه، 

دولتــی هژمونیــک  نیروهــای  و  عربســتان ســعودی  قطــر، 

منطقــه ای و فرامنطقــه ای را مدنظــر قــرار نــداد. دو نیــرو 

وجــود دارنــد کــه میــان آن هــا ســطح حملــه و در مقابــل دفــاع 

و ســازماندهی روز بــه روز بیشــر منایــان می شــوند. روژآوا بــر 

ــه، پارادیــم و  ــو بــه مقاومــت پرداخت اســاس پــروژه ی رهــر آپ

توطئه گــران  کــه  آنچــه  برعکــس 

تصــور کــرده بودنــد؛ ایــن توطئــه عــاوه بــر 

ــق  ــی خل ــداری متام ــای همبســتگی و بی ارتق

ــتان،  ــات کوردس ــه ی روژه ــورد، در جامع ک

به ویــژه در میــان زنــان نیــز جنب وجــوش  و 

ســازماندهی نوینــی را ایجــاد منــود. منی تــوان 

قیام  هایــی کــه از ماکــو و مهابــاد تــا ســنه و 

کرماشــان را در برگرفت )شــهادت  بیش از 40 

ــردم( را  ــر در راهپیایی هــای اعرتاضــی م نف

یــک موضــع فقــط احساســی ارزیابــی منــود. 

زیــرا پــس از گذشــت انــدک زمانــی، نهادینــه 

از طــرف  ایــن موضــع و رویکــرد  کــردن 

زنــان و جوانــان روژهــات، هاننــد امیــد و 

رســتاخیزی بــود در مقابلــه بــا خــا سیاســی– 

ــن  ــی ای ــای اجتاع ــر فض ــم ب ــازمانی حاک س

بخــش از کوردســتان

سیســتمی را عملــی می ســازد کــه هــم بــرای زنــان و هــم بــرای 

ــاب  ــی و چاره ی ــی عمل ــیل الگوی ــطح پتانس ــف؛ س ــل مختل مل

روش  اخاقی تریــن  و  صحیح تريــن  ایــن  می باشــد.  دارا  را 

بــه توطئــه بین املللــی  انتقام گیــری و پاسخگویی ســت کــه 

ــان  ــر زن ــور موث ــت و حض ــروزه پیرف ــد. ام در روژآوا داده ش

در عرصه هــای دفاعــی، سیاســی، اجتاعــی، ایدئولــوژی روژآوا 

ــه و  ــاِن خاورمیان ــر روی متــام خلق هــا و زن ــه ســزایی ب ــر ب تأثی

دنیــا داشــته اســت. یگان هــای دفاعــی زنــان ) YPJ ( در روژآوا 

میــراث ســی، چهــل ســاله ی مبارزاتــی زنــان بــر مبنــای فلســفه ی 

پایه هــای  توانســت  آپــو  رهــر  دمکراتیــک  و  آزاد  حیــات 

ذهنیتــی و نهادیــن سیســتم جنســیت گرا را از ریشــه لرزانــده و 

چهــره ی حقیقــی زن آزاد را بــه همــه  بنایانــد. 

در هفدهمیــن ســالروز پانــزده فوریــه آنچــه بســیار مهــم؛ کــه 

بیــش از 10 مــاه اســت از وضعیــت ســامتی رهر آپــو هیچگونه 

اطاعــی در دســت نداریــم و اکنــون توطئــه بــه شــیوه ای دیگــر 

ادامــه دارد. دولــت ترکیــه توافــق جنگــی ای را ترتیــب داده تــا 

ــق  ــن تواف ــد. ای ــال منای ــو اع ــر آپ ــر ره ــری را ب ــزوای بیش ان

همزمــان در برابــر جنبــش و خلــق کــورد نیــز بــه اجــرا گذاشــته 

شــده اســت. در حــال حــارض خلــق کــورد بــا پیشــاهنگی زنــان 

در باکــور کوردســتان، در حــال اجراســازی خــود مدیریتــی 

ــی  ــا مقاومت ــه و خیابان ه ــان در کوچ ــتند. آن ــک هس دمکراتی

ــی  ــان آزادیخواه ــر انس ــه دل و روح ه ــد ک ــان می دهن را نش

را بــه وجــد مــی آورد. زنــان جــوان بــا اعتادبنفــس و نیرویــی 

کــه از مقاومــت بی نظیــر زنــان در شــنگال، کوبانــی و کرکــوک 

ــاع  ــای دف ــوان یگان ه ــه عن ــود ب ــازماندهی خ ــا س ــد، ب گرفتن

مدنــی زن )YPS - JIN( اراده ی پیشــرد دفــاع مــروع در 

ــعه  ــا و توس ــرک را ارتق ــم ت ــتانه ی رژی ــات فاشیس ــر حم براب

می دهنــد. ایــن زنــان بــر مبنــای نقــش تاریخــی خــود در 

ــای جوهــر وجــودی جامعــه ی آزاد، رهنمودهــای  ــاع و ارتق دف

ملــت دموکراتیــک رهــر آپــو را عملــی ســاخته و همزمــان 

مســئله ی نیــاز بــه دفــاع از خــود را جهــت چاره یابــی بــه امیــد 

هیــچ کــس، یــا هیــچ نیرویــی باقــی نگذاشــتند. دولــت ترکیــه 

ــر چشــم  ــرددی کوردســتان را در براب ــچ حســاب و ت ــدون هی ب

ــه  ــک نسل کشــی آشــکار درآورده ک ــه محــارصه ی ی ــان ب جهانی

ــه  ــدر ب ــای مقت ــد. نیروه ــوان منی شناس ــر و ج ــودک، پی زن، ک

خصــوص دولــت ترکیــه نقــش و تاثیــر کوردهــا در پیشــرد 

مدرنیتــه ی دمکراتیــک در خاورمیانــه را هرگــز هضــم نکــرده و 

بــه شــیوه ای وحشــیانه خودمدیریتــی دمکراتیــک را در شــخص 

ــه  ــورد حمل ــورد م ــق ک ــی و خل ــش آزادیخواه ــو، جنب ــر آپ ره

ــن  ــی در ای ــه ســکوت نهادهــای بین امللل ــرار داده  اســت. البت ق

ــز اســت. ــرای همــگان ســوال برانگی مــورد ب

ــا ذهنیــت  شــکل گیری سیســتم پنــج هزارســاله ی مردســاالری ب

مــرد اقتدارگــرا نیــز از هــان ابتدایی تریــن مراحــل شــکل گیری 

بــر اســاس حیلــه، دسیســه و  توطئــه شــکل گرفتــه اســت. ایــن 

توطئــه ســعی در بــه چنــگ انداخــن همــه ی ارزش هــای مــادی 

و معنــوی زن صــورت گرفتــه و ضــِد فرهنــگ فریبــکاری و 

ــا بــه امــروز وجــود  ــاز ت دروغگویــی مرداقتدارگــرا نیــز از دیرب

داشــته و دارد. بــه دیگــر معنــا؛ نتیجــه ی بــزرگ ایــن توطئه هــا، 

ــو اســت. فرهنــگ زندگــی آزادی  دســتگیری و اســارت رهــر آپ

کــه بــا افــکار ایشــان در شــخصیت زن کــورد بــه شــیوه ی 

ــرات  ــت، تأثی ــاد می گش ــژه ایج ــت خودوی ــرو، اراده و هوی نی

ــه جــا گذاشــته  ــه ب ــر متامــی جوامــع خاورمیان فوق العــاده ای ب

اســت. اتحــاد بی مبــدا نیروهــای ذکــر شــده در ایــن دسیســه  ، 

جهــت خشــکاندن ریشــه ی  اراده ی زنــان، بــرای همیشــه و 

بی تأثیــر منــودن ارزش هــای اجتاعــی و هویتــی اش، رهــر آپــو 

ــاط،  ــن ارتب ــرار داد. ای ــدف ق ــورد ه ــی زن آزاد را م و خط مش

ارتباطــی عمیــق، ایدئولوژیــک، فلســفی، فرهنگــی و پویاســت. 

ارتبــاط میــان رهــر آپــو و زنــان از لحــاظ تاریخــی، اجتاعــی، 

زیبایی شناســانه و اخاقــی در گــذر تاریــخ جنبــش و فلســفه ی 

آپوئیســتی، پرمحتــوا و رسشــار از معنــی بــود. رهــر آپــو پیــش 

از هــر چیــزی بــرای زنــان، رفیــق راه آزادی بود و در راه پیشــرد 

دانــش و آگاهــی آن هــا، اراده منــد کــردن و رســاندن آن هــا بــه 

ــم  ــیاری ه ــات بس ــج و زح ــل رن ــان متحم ــت حقیقی ش هوی

در زمینــه ی تئــوری و هــم در عمــل گشــتند. هــدف نخســتیِن 

ــان  ــاط می ــه ارتب ــان بخشــیدن ب ــه، پای نظــام اقتدارگــرا از توطئ

رهریــت و زنــان بــود. 

ــگاه  ــت و پای ــر وضعی ــی در براب ــان دوران کودک ــان از ه ایش

ــز  ــته و هرگ ــش گش ــار چال ــتان، دچ ــه زوال زن در کوردس روب

   pkk حــارض بــه قبــول آن نبــود. با رشوع ســازماندهی و احــداث

ــتان،  ــر کوردس ــم ب ــتعار حاک ــر اس ــارزه در براب ــای مب ــر مبن ب

ــا آزادی زن  ــه ب ــه " آزادی جامع ــم ک ــن مه ــه ای ــاد ب ــا اعتق ب

ــال و  ــور فع ــت حض ــی جه ــچ تاش ــت" از هی ــر اس تحقق پذی
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ــود. رهــر  ــذار ننم ــاب فروگ ــر زن در راســتای پیشــرد انق موث

آپــو بــا ایــن انقــاب ســعی در تعریــف دوبــاره ی زن، جامعــه، 

ــه  ــوده و ب ــت و آزادی من ــه ی حقیق ــر پای ــی ب ــگ و زندگ فرهن

آفرینــش مفاهیــم نوینــی در ایــن زمینــه  نیــز دســت زدنــد کــه 

ــر ذهنیــت جامعــه تاثیــرات متحــول کننــده ای داشــت. درک  ب

ــه  ــی ک ــی تنگاتنگ ــاط معنای ــل ارتب ــا در تحلی ــه م ــم ب ــن مه ای

امــروزه میــان آزادی زن از متامــی ملیت هــا بــا آزادی رهــر آپــو 

ــود. ــده خواهــد ب ــن کنن ــده ای تعیی بوجــود آمــده پدی

ده هــا نفــر از مردمانــی کــه بــه عمــق مســئله پــی بــرده 

و تحــت هیــچ رشایطــی حــارض بــه رویارویــی دوبــاره بــا 

ــخ رسکــوب  ــد کــه ریشــه در تاری ــی ای نبودن ــه ی بین امللل توطئ

ــه ای آتشــین  ــه گلول ــدن خــود را ب مقاومت هایشــان داشــت، ب

ــی  ــی و جهان ــا در حــوزه ی مل ــدام آنه ــن اق ــد. ای ــدل منودن مب

ــا خــود به همــراه  بازتــاب یافتــه و پشــتیبانی های بســیاری را ب

آورد. صدهــا تــن در زندان هــا مقاومــت منــوده، هــزاران دیگــر 

بــه کوچــه و خیابان هــا ریختــه و بــا مقاومــت خــود بــه متامــی 

ــوم  ــا مفه ــرای آن ه ــو ب ــر آپ ــه ره ــد ک ــان دادن ــان نش جهانی

از آن جملــه  نویــن زن و جامعــه ی آزاد می باشــد.  هویــت 

روژبیــن،  بــروار،  شارســتان،  بنفــش،  شــهید  بــه  می تــوان 

ــن  ــود. گســردگی ای ــاره من ــف اش ــان و عاکی ــان، والت، تای دی

عملیات هــا و مبــارزات عــاوه بــر خلــق و زنــان کــورد در میــان 

ملت هــای دیگــر جهــان؛ نشــان از انســانی و جهانشــمول بــودن 

ــی  ــات اعراضــی زن ــو داشــت. عملی فکــر و فلســفه ی رهــر آپ

یونانــی بــه نــام" الفریــا " مهــر تاییــدی بــود بــر ایــن حقیقــت 

ــرده  ــور ک ــران تص ــه توطئه گ ــه ک ــس آنچ ــر. برعک ــکار ناپذی ان

بودنــد؛ ایــن توطئــه عــاوه بــر ارتقــای همبســتگی و بیــداری 

کوردســتان،  روژهــات  جامعــه ی  در  کــورد،  خلــق  متامــی 

به ویــژه در میــان زنــان نیــز جنب وجــوش  و ســازماندهی 

نوینــی را ایجــاد منــود. منی تــوان قیام  هایــی کــه از ماکــو و 

مهابــاد تــا ســنه و کرماشــان را در برگرفــت )شــهادت  بیــش از 

ــع  ــک موض ــردم( را ی ــی م ــای اعراض ــر در راهپیایی ه 40 نف

ــدک  ــس از گذشــت ان ــرا پ ــود. زی ــی من ــط احساســی ارزیاب فق

زمانــی، نهادینــه کــردن ایــن موضــع و رویکــرد از طــرف زنــان 

و جوانــان روژهــات، هاننــد امیــد و رســتاخیزی بــود در 

مقابلــه بــا خــا سیاســی– ســازمانی حاکــم بــر 

ــتان.  ــن بخــش از کوردس ــی ای فضــای اجتاع

ــه از  ــو کــه برگرفت حقیقــت وجــودی رهــر آپ

تــاش مســتمر در تحلیــل سوســیولوژیکی-

ــه ی  ــواده و جامع تاریخــی مســئله ی زن، خان

کــورد بــود، در تاثیرگــذاری و مقبولیــت افــکار 

اهمیتــی  حائــز  نقــش  ایشــان  چاره یــاب 

داشــت. زنــان کــورد در روژهــات کوردســتان 

ــه ویــژه از  ــو و ب پــس از دســتگیری رهــر آپ

هــان آغــاز ســازماندهی جنبــش آپوئیســتی 

در ایــن بخــش از کوردســتان بــه شــیوه ای 

ــتند.  ــی پیوس ــوف مبارزات ــه صف ــمگیر ب چش

ــارزات  ــان در مب ــن زن ــارکت ای ــور و مش حض

آزادیخواهانــه ی آپوئیســتی، در برگیرنــده ی 

نحــوه ی  مطالبــات،  در  نوینــی  مفاهیــم 

  مبــارزات، همبســتگی و ســازماندهی زنــان در 

ایــران و روژهــات داشــته اســت. ســازماندهی 

ــوان  ــت عن ــش تح ــن بخ ــان در ای ــی زن دفاع

نیروهــای دفــاع از زنــان)HPJ(در سیســتم 

 ،)KJAR( جامعــه ی زنــان آزادیخــواه روژهــات کوردســتان

رویاهــای شکســته ی زنــان در متامــی جنبش هــا، ســازماندهی ها 

ــل منــوده و  ــن تحلی ــه شــیوه ای بنیادی و قیام هــای پیشــین را ب

بــر ایــن اســاس در زمینــه ی رســاندن زن بــه جایــگاه و موقعیــت 

ــد  ــان بای ــا زن ــد. م ــه ســازماندهی خــود می پردازن راســتین  او ب

از ایــن پــس در متامــی کوردســتان و حتــی خــارج از کوردســتان 

ــاد  ــا فری ــی ب ــدان امرال ــو  در زن ــت اســارت رهــر آپ ــه وضعی ب

" دیگــر بــس اســت" موضــع خــود را نشــان دهیــم. آزادی 

ــاط تنگاتنگــی  ــم او در ارتب ــاده ســازی پارادای ــا پی ــو ب رهــر آپ

اســت. اهمیت دهــی مــا زنــان بــه ارتقــای مبــارزه در ایــن راه، 

ــه همــراه خواهــد داشــت.  ــو را ب ــری آزادی رهــر آپ تحقق پذی

جنبــش زنــان کــورد در متامــی کوردســتان بــرای صیانــت از رهــر 

آپــو  و درهــم شکســن و پــوچ گردانیــدن اهــداف پانــزده فوریــه 

کــه همچــون تنگنايــی در برابــر حیــات آزاد و دمکراتیــک 

ــی  ــطح بی امان ــه س ــود را ب ــارزات خ ــه، مب ــرار گرفت ــا ق خلق ه

در متامــی عرصه هــای اجتاعــی و ســازماندهی زنــان از متامــی 

ــد.  ــا مي ده ــو ارتق ــر آپ ــا ره ــه ب ــداری آزادان ــا دی ــا ت ملت ه
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رهــرم امــروز روز پانــزده فوریــه بــود. یادبــود ایــن روز، امســال در ایــران روز بیســت و ششــم بهمــن مــاه اســت. رهــرم امســال 

هــم ماننــد هــر ســال، مــن ایــن روز را روزه گرفتــم تــا ســیاهی  توطئــه ای کــه بــر شــا و خلق هــای ســتمدیده ی جهــان تحمیــل 

شــد را از یــاد نــرم. وقتــی خورشــید غــروب کــرد چنــد لقمــه غــذا خــوردم. 

خاطــرات روزهایــی کــه کنــار رفقایــم در کوهســتان های کوردســتان بــودم، متامــی فکــر و ذهنــم را احاطــه کــرده بــود. چهــره ی 

یکایــک رفقایــی کــه شــناخته بــودم یــا بــا آن هــا از نزدیــک زندگــی کــرده بــودم را بــا هــر بــار پلــک زدن جلــوی چشــانم 

بودنــد. بــا خــودم فکــر می کــردم؛ آیــا آن هــا هــم ســیای مــن را بــا همیــن تازه گــی بــه یــاد دارنــد؟ یــا مــن هــم توانســته ام 

گوشــه ای از خاطرات شــان را بگیــرم. خیلــی دمل می خواســت همیــن لحظاتــی کــه مــن بــه آن هــا طــوری کــه انــگار کنــار مــن 

هســتند فکــر می کنــم، آن هــا هــم بــه مــن فکــر می کردنــد؟

تقریبــا نصفــی از شــب گذشــته بــود و مــن هنــوز بیــدار بــودم و داشــتم در ســلومل قــدم مــی زدم. آن بــاال روی دیــوار ســلول، 

ــد  ــی رسم را بلن ــا وقت ــم. ام ــگاه کن ــرون ن ــه بی ــود، منی توانســتم از آن جــا ب ــر ب ــی بلند ت ــد مــن خیل ــه از ق ــود ک پنجــره ای ب

می کــردم می توانســتم تنهــا گوشــه ای از آســان را ببینــم. همین طــور کــه در آن محیــط تنــگ و تاریــک یــواش یــواش روبــه 

جلــو و بعــد بــا یــک چرخــش کوچــک روبــه عقــب برمي گشــتم رسم را بلنــد کــردم و چشــانم را از پاهایــم بــه پنچــره یــا 

ــه  ــدم ک ــتاره ها را دی ــاه و س ــم. از آن دریچــه ی کوچــک؛ م ــوار دوخت ــت آن دریچــه ی کوچــک روی دی ــوان گف ــاید می ت ش

در آســان می درخشــیدند. گریــه ام گرفــت، حســابی گریــه کــردم... یــک دل ســیر. وقتــی اشــک هایم خشــک شــدند و آرام 

گرفتــم، بــا خــودم فکــر کــردم، نــه، بــه خــودم و وضعیتــی کــه در آن قــرار داشــتم فکــر کــردم. زندگــی در یــک قفــس مثــل 

قفســی کــه مــن در آن قــرار داشــتم، تــا چــه انــدازه می توانــد ســخت باشــد؟ بــه خــودم گفتــم: چــرا انســان بایــد تــا ایــن 

ــا آمــده؟ ایــن قفــس بــرای یــک  ــه دنی انــدازه و بــه چــه علتــی رنــج و عــذاب بکشــد؟ مگــر انســان بــرای رنــج کشــیدن ب

انســان زنــده هیــچ فرقــی بــا یــک قــر نــدارد. یــک انســان در قــر زنــده باشــد و کســی از او هیــچ خــری نداشــته باشــد..... 

به

عشقنام
چقــدر ســخت اســت، ده هــا و شــاید صدهــا انســان اینجــا هســتند، کــه حتــی بــه مــا اجــازه منی دهنــد صــدای پــای همدیگــر 

ــاد بزنــی، اگــر زار هــم بزنــی گــوش کســی بدهــکار نیســت. خیلــی دلتنــگ شــده بــودم،  را بشــنویم. اعــراض کنــی، فری

نشســتم و بــا خــودم فکــر کــردم. آه... مــن چقــدر خودخــواه هســتم. فقــط چنــد مــاه اســت کــه تــو ایــن ســلول هســتم. 

چــه شــده؟ امشــب آســان را بــا آن همــه زیبایــی دیــده ام، کــم مانــده تحمــل ایــن همــه زشــتی زنــدان را از دســت بدهــم. 

امــا رهــرم حــاال شــا ســیزده ســال، در یــک جزیــره ی دورافتــاده کــه تــا چنــد ســال حتــی از دیــدن آســان، درخــت، انســان 

و گُل هــم محــروم بودیــد، در انزوایــی کــه عقــل انســان از درک آن ناتــوان اســت بــه رس می بریــد و تحمــل می کنیــد؟ 

خــودم را در زنــدان امرالــی کنــار رهــر آپــو تصــور کــردم و روبــه ایشــان گفتــم؛ شــا نــه فقــط بــه خاطــر خلــق کــورد بلکــه 

بــه خاطــر رشف انســانیت داریــد فــداکاری و مقاومــت می کنیــد.از خــودم و دلتنگی هایــم رشم کــردم و بــه خــودم گفتــم:

              مقاومت زندگی   است

                               زن زندگی است

                                             زندگی زیباست حتی در زندان، اگر ما به آن زیبا بنگریم

                                                         به امید آزادی خلق

 روناهی روکن ) شیرین علم هولی ( 1388/11/26 زندان اِوین
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ُگالن فهیم

آغاز تاریخ آزادی زنواقعيت وجودي سارا؛

بــرای اینکــه بتوانــم تعریــف صحیحــی از رفیــق ســارا داشــته باشــم، بــه ایــن ســخن رهــر آپــو کــه می گوینــد: "تاریــخ آغــاز بردگــی 

زن نانوشــته مانــده و تاریــخ آزادی زن در حــال نوشــته شــدن اســت" اشــاره می کنــم. از هــان آغــاز گــذار دوران زن - مــادر بــه 

دوران مردســاالری تــا بــه امــروز، بــرای پیشــگیری از انحــراف و زوال ارزش هــای بــه وجــود آمــده ی اجتاعــی، مبــارزات بســیاری 

روی  داده انــد. پیشــاهنگ های مبــارز و فــداکار بســیاری در ایــن مقاومت هــا ظهــور کردنــد. ایــن فرهنــگ مقاومتــی درکوردســتان 

نیــز، از همــه بیشــر در میــان زنــان کــورد شــکل گرفتــه شــخصیت هایی همچــون "رفیــق ســارا" بیانگــر ایــن واقعیــت تاریخــی  خلــق 

ــن نقــش گهواره گــی  ــان ظهــور و رشــد منــوده اســت، ای ــه پیشــاهنگی زن کــورد می باشــد. فرهنــگ زن - مــادر در کوردســتان و ب

کوردســتان ســبب شــده ایــن فرهنــگ تــا بــه امــروز نیــز زنــده و پویــا بــه حیــات خــود ادامــه بدهــد

علی رغــم متامــی انحرافاتــی کــه در ذهنیــت جامعــه روی  داده، 

ــای  ــت از ارزش  ه ــظ و صیان ــه حف ــن ب ــد ممک ــا ح ــورد ت زن ک

بنیادیــن جامعــه پرداختــه اســت. ایــن در واقــع از وابســتگی زن 

ــداوم  ــور م ــه ط ــرد، او ب ــات می گی ــش نش ــاک و رسزمین ــه خ ب

فرهنــگ مرتبــط بــا رسزمیــن خــود را ارج نهــاده و اجــازه نــداده 

کــه در طــول تاریــخ کمرنــگ شــود.

ــوی  ــورد و عل ــی؛ زن، ک ــارا دارای ســه شناســه ی هویت ــق س رفی

بــود. ایــن شناســه ها ســبب شــدند تــا او از هــان آغــاز 

ــی و فاشیســم موجــود در ســاختار  ــه بی عدالت ــی ب دوران جوان

ــرده و از اعــاق وجــود، متحمــل درد  ــی دولت هــا پی ب حکومت

و رنــج بســیاری گشــت. در تاریــخ کهــن تــا بــه امــروز ملــت و 

ــه  ــری ب ــش و درگی ــن چال ــدون کمری ــی ب ــای متنوع فرهنگ ه

ــد. ایــن همزیســتی و مســاملت،  ــه بودن ــا هــم پرداخت زندگــی ب

ــراه  ــه هم ــود ب ــا خ ــیاری را ب ــادی بس ــوی و م ــای معن ارزش ه

داشــت کــه ذهنیــت اســتوار بــر مردســاالری جهــت نابودی شــان 

بــه توســعه ی دیدگاهــی نژادپرســت، دین پرســت و جنســیت گرا 

در متامــی عرصه هــای اجتاعــی پرداخــت. رفیــق ســارا حــارض 

بــه هضــم ایــن بی حقیقتی هــا نبــوده و در برابــر آن هــا بــا 

ــی  ــت و چاره یاب ــال رهیاف ــداوم بدنب ــی م ــه بزرگ ــم و کین خش

بــود. همزمــان بــا عمــق یافــن جســتجوی او بدنبــال حقیقــت، 

ــت و  ــنایی یاف ــورد PKK آش ــق ک ــی خل ــش آزادیخواه ــا جنب ب

ــن و ســازمانی گــذار  ــه ای نوی ــه مرحل ــارزات او ب از آن پــس مب

ــاز  ــان آغ ــه از ه ــود ک ــی ب ــر زنان ــی از دو نف ــد. او یک می منای

ســازماندهی PKK کــه جنبشــی بــا ایســتاری رادیــکال در برابــر 

ــر  ــن ب ــت. ای ــه داش ــارکتی فعاالن ــد مش ــناخته می ش ــام ش نظ

ــم  ــه فئودالیس ــی ک ــت زمان ــت؛ در موقعی ــیده نیس ــی پوش کس

ــر جامعــه ی کوردســتان و فاشیســم موجــود در نظــام  ــم ب حاک

ــه  ــن جنبشــی ب ــک زن در چنی ــر کوردســتان حضــور ی ــم ب حاک

ــاز دارد.  ــاده ای نی ــوان فوق الع ــی و ت ــاد، آگاه ــارت، اعتق جس

 بیشــر قیــام و عصیان هایــی کــه در کوردســتان روی دادنــد، 

ــوان  ــه می ت ــد، از آن جمل ــرو ماندن ــام روب ــوب و قتل ع ــا رسک ب

بــه عصیــان "شــیخ ســعید" در "درســیم" اشــاره منــود. ایــن تاثیــر 

عمیقــی در حــد تــرس و تــردد بــر مبــارزات خلــق کــورد بــه جــا 

گذاشــته بــود. ایــن واقعیت هــا همــه بــرای رفیــق ســارا در عیــن 

حالــی کــه بــه معنــای روبــرو شــدن بــا دشــواری و ســختی  های 

بســیار بــود، در نظــر او آفرینــش یــک ارزش انقابــی بســیار واال 

بــود کــه می بایســت بــا حضــور پررنــگ و موثــر خــود بــر مســیر 

ــا  ــش ب ــی خوی ــت. او در رسارس دوران مبارزات ــرار می گرف آن ق

ــی و  ــط زمان ــی رشای ــت متام ــخی تح ــزم راس ــن درک و ع چنی

مکانــی مختلــف، بــر اســاس مبانــی متحول ســاز انقابــی مبــارزه 

ــت مرتجــع جنســیت گرا کــه  ــر ذهنی ــق ســارا در براب منــود. رفی

زنــان و خلــق کــورد را تحــت تاثیــر قــرار داده و بنیــاد جســانی 

و روحــی آن هــا را از هــم فروپاشــیده بــود، دارای ایســتار و 

ــز اجــازه منــی داد، شــخص دیگــری  ــود. هرگ موضعــی شــفاف ب

بــه جــای او تصمیــم گرفتــه و او شــیوه ی فکــر کــردن و زندگــی 

او را مشــخص کــرده و از پتانســیل فکــری و جســانی او، 

ــگاه زن در  ــد. او جای ــه کــه می خواهــد سوءاســتفاده منای آنگون

ــد  ــود؛ اراده من ــی می من ــه ارزیاب ــو را اینگون ــر آپ ــفه ی ره فلس

اساســی  پایــه ی  بــه زن در حقیقــت  نهــادن  ارج  و  منــودن 

ــه شــخصیتی  ــرای رســیدن ب ــرد. ب فلســفه ی رهــر را در برمی گی

بــزرگ، همیشــه بــه خودســازی و مبــارزات ذهنیتــی - درونــی 

مشــغول بــود. بــرای از میــان بــردن خصوصیــات شــخصیتی که از 

نظــام اقتدارگــرای مردســاالر متاثــر شــده و بــر مســیر منافــع این 

نظــام قــرار داشــت، مبــارزات بســیاری انجــام داد. همیشــه بــا 

عشــق و عاقــه در متامــی عرصه هــای مبارزاتــی حضــور داشــته 

ــرد  ــن در پیش ــای نوی ــه و پروژه ه ــش برنام ــوان آفرین ــا ت و ب

ــت. ــمگیری داش ــر چش ــا تاثی فعالیت ه

ــته  ــوس نگریس ــده ی نام ــون پدی ــه زن همچ ــه ب ــی ک  در زمان

می شــد و رژیــم تــرک از هــر چیــز بیشــر می خواســت از ایــن 

ــه تســلیمیت گرداننــد، او برعکــس  راه رفیــق ســارا را مجبــور ب

آنچــه آن هــا تصــور کــرده بودنــد بــا ایســتاری کــه بایــد گفــت؛ 

زیبنــده ی صفحــات تاریــخ مقاومــت زنــان گشــت، در پاســخ بــه 

دشــمن می گویــد: "تســلیمیت بی حیثیتی ســت". او در برابــر 

متامــی شــکنجه های وحشــیانه ی رژیــم، بــا درک وظیفــه ی 

ــات  ــر تحمی ــه و در براب ــت پرداخت ــه مقاوم ــود ب ــی خ تاریخ

ــرود منــی آورد.  آن هــا رس ف

ادامــه ی  در  شــد،  آزاد  زنــدان  از  ســارا  رفیــق  کــه  زمانــی 

ــی دیگــر رفقایــش  ــه ســنگرهای مقاومت ــی اش ب ــارزات  انقاب مب

در کوهســتان های کوردســتان پیوســت. او بــه عنــوان یــک 

برابــر  در  مبــارزه  و  مقاومــت  عرصــه ی  در  زن  فرمانــده ی 

ــای نقــش پرداخــت. در  ــه ایف جنگ هــای اســتعاری دشــمن ب

زمینــه ی ملحــق منــودن، ســازماندهی و آمــوزش زنــان و جوانــان 

کوردیناسیون  جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان )َکژار(
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بــه صفــوف مبارزاتــی جنبــش آزادیخواهــی بــا متــام تــوان تــاش 

  PKK میــان در  کــه زن  دورانــی  در  او همچنیــن  می کــرد. 

ــد،  ــغول بودن ــود مش ــژه ی خ ــش خودوی ــازماندهی ارت ــه س ب

مقاومت هــای  در  زنــان  زحــات  و  رنــج  از  صیانــت  بــرای 

جهــان بــه ســازماندهی و هویــت حقیقــی اش دســت   یابــد، 

نقــش تاریخــی یــک پیشــاهنگ را بــر عهــده گرفــت. در برابــر 

اســت؛  معتقــد  کــه  جنســیت گرایی  جامعــه ی  هوشــمندی 

زن تــوان مشــارکت در مبــارزات و مقاومت  هــای نظامــی را 

نــدارد، ایســتار او  پاســخی شــفاف و عملــی بــود. زحــات 

رفیقــان ســارا در تشــکیل تیــم، دســته و یگان هــای خودویــژه، 

ــرا از زحــات زن در  ــت اقتدارگ ــر سوءاســتفاده ی ذهنی در براب

ــتمی  ــا سیس ــروزی انقاب ه ــت و در پی ــال های مقاوم ــول س ط

چاره یــاب بــود. ایــن زن مبــارز در میــان رفقــای زن جهــت 

ــه  ــاد بنفــس، توامنندســازی و دســت یابی ب ایجــاد و رشــد اعت

ــد.  ــی منی منای ــی چشم پوش ــچ تاش ــا اراده از هی ــتار ب ــک ایس ی

شــهید ســارا بــا همــه  ی رفقــا بســیار ســاده و صمیمــی برخــورد 

ــر  ــا فک ــا رفق ــوزی اش ب ــت او و دلس ــه رفاق ــی ب ــود. وقت می من

می کنــم، همیشــه یــک روز بارانــی در خاطــرم مجســم می شــود 

ــا ســادگی متــام  کــه شــیوه ی زندگــی و رفاقــت رفیــق ســارا را ب

در خــود گرفتــه و افــاده می کنــد. یــک روز وقتــی کــه جمعــی 

ــه محــل خــود  ــا بعــد از متــام شــدن جلســه خواســتند ب از رفق

برگردنــد. جــای رفقــای مــرد کمــی دور بــود و بــاران هــر لحظــه 

ــزرگ  ــره ی ب ــک صخ ــت روی ی ــارا رف ــق س ــت. رفی ــاال می گرف ب

کــه بــر منطقــه مســلط بــود و زیــر بــاران بــا چشــانی نگــران و 

رسشــار از دلســوزی تــا در دیــدرس بودنــد بــه آن هــا خیــره شــد. 

ایــن فقــط منونــه ای از برخوردهــای ایــن زن مبــارز و آپوئیســت 

در برابــر رفاقــت و شــیوه ی زندگــی گریــا بــود کــه در همــه ی 

لحظــات زندگــی و جزئیات نهفته در آن دارای ایســتاری ســازنده 

و آمــوزش دهنــده بــود. برخــورد فروتنانــه ی او بــا رفقــا، شــیوه ی 

ــا برنامــه و منظــم او الگــوی انقابی تریــن مبــارزه  در  زندگــی ب

ــه ی  ــرای هم ــاالر ب ــفته ی مردس ــود و آش ــام کائوس آل ــر نظ براب

ــه تندرســتی  ــر، ب ــارزه ی طوالنــی و موث ــرای یــک مب ــود. ب مــا ب

خــود و اطرافیــان اش اهمیــت بســیاری مــی داد. در زمینــه ی 

ذهنیــت  درخشــندگی   " می گفــت:  چنیــن   زیبایی شناســی 

انســان ها، بــه شــیوه ی زندگــی و چهــره ی آن هــا زیبایــی خاصــی 

می بخشــد" و بــه ایــن مهــم همچــون یــک ســبک و فرهنــگ در 

زندگــی معتقــد بــود و در زیبــا زیســن مرزناشــناس، بــه زندگــی 

وابســته بــود. 

شــهید ســارا بــا گــذار از حصــار تنیــده شــده بــه دور ذهــن خــود 

بــه عنــوان یــک زن، خط مشــی مبــارزه، مقاومــت و آزادیخواهی 

زن را عینیــت بخشــید. بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت: هــدف 

گرفــن رفیــق ســارا از طــرف نیروهــای اســتعارگر کوردســتان در 

ــش آزادیخواهــی  ــر جنب ــه ای ب ــس" وارد آوردن رضب شــهر "پاری

ــه  ــن در حالی ســت ک ــود. ای ــودی زن آزاد ب ــا هــان ناب زن و ی

ایــن نیروهــا منی دانســتند میراثــی کــه همرزم مــان رفیــق ســارا 

ــود  ــه وج ــان ب ــی زن ــرای متام ــان ب ــتان و رسارس جه در کوردس

آورد، هــزاران زن بــا هــان روح آزادیخواهــی رفیــق ســارا 

ــای  ــتان و عرصه ه ــتان های کوردس ــروزه در کوهس ــته و ام زیس

دیگــر مبــارزات حافظــت و پیشــرد ایــن میــراث را از جــان و دل 

ــد.  ــده گرفته ان ــر عه ب

ــر رس آن  ــث ب ــارا بح ــق س ــخصیت رفی ــه در ش ــی ک روح فدای

ــق  ــد رفی ــی مانن ــتان منونه های ــور کوردس ــروزه در باک ــت، ام رف

ــن  ــت اراده ی ای ــون نتوانس ــرک چ ــم ت ــد. رژی ــن" را آفری "اَکی

ــردن و  ــاره ک ــرد، خواســت از راه تکه پ ــارز را تســلیم بگی زن مب

بی احرامــی منــودن بــه جنــازه ی بی جــان او از ایــن عــزم و روح 

ــتان  ــرد. در روژآوای کوردس ــام بگی ــه ی زن آزاد انتق ــد مرتب بلن

ــن" در  ــق "آری ــی همچــون رفی ــز هــزاران زن و جــوان انقاب نی

برابــر حمــات ضــد بــری اســتعارگران بــا متــام تــوان مقاومــت 

منودنــد. رفیــق "آریــن" در پایــان وقتــی کــه بــه یــک روح فدایــی 

ــردن محــارصه و حمــات وحشــیانه ی دشــمن  ــان ب ــرای از می ب

ــا نــوآوری در تاکتیــک، بــدن  بــر خلــق و رفقایــش نیــاز بــود، ب

ــا منفجــر کــردن آن در  ــه یــک مبــب تبدیــل کــرده، ب خــود را ب

میــان دشــمن، در واقــع پاســخی شــد در برابــر متامــی تحمیــات 

باشــور  در  اســتعارگر.  نیروهــای  ایــن  متجــاوز  ذهنیــت 

کوردســتان، رفیــق "ویــان" در راه عشــق بــه آزادی، بــدن  خــود 

ــا معنــای جســتجوی آزادی روح انســان را  را بــه آتــش کشــید ت

ــده نگــه  دارد.  زن

در رشق کوردســتان نیــز، تاریــخ مقاومــت در زنــدان "آمــد" 

دوبــاره شــد. رژیــم ایــران نیــز خواســت از راه شــکنجه و اعــدام، 

بــا شکســت روبــرو  اراده ی "شــهید شــیرین علم هولــی" را 

ــه  ــی ک ــرو و توان ــر نی ــه ب ــا تکی ــیرین" ب ــق "ش ــا رفی ــد. ام منای

ــود  ــه ب ــق ســارا" گرفت از پیشــاهنگ فلســفه ی آپوئیســتی؛ "رفی

مقاومتــی بی همتــا منــود. او وقتــی بــه طــرف چوبــه ی دار 

ــن  ــن ای ــا گف ــدی در دل ب ــچ تردی ــدون هی ــت، ب ــدام می رف اع

جملــه: "شــا می توانیــد جانــم را از مــن بســتانید امــا رشافتــم 

روژهــات  در  را  ســارا  رفیــق  مبارزاتــی  خط مشــی  نــه"  را 

کوردســتان پیشــرد بخشــید. امــروزه ایــن خط مشــی، در ایــران 

ــان"  ــب جالی ــق "زین ــا مقاومــت رفی و روژهــات کوردســتان ب

ــت.  ــوده اس ــظ من ــی اش را حف پویای

ــور  ــروزه در باک ــن روح، ام ــای ای ــر مبن ــورد ب ــان ک مقاومــت زن

در   YPJ روژآوا  در   ،YJA STAR عنــوان  تحــت  کوردســتان 

روژهــات کوردســتان بــا نــام HPJ روزانــه وســعت یافتــه و بــر 

ــرات  ــز تاثی ــا نی ــر ملت ه ــان از دیگ ــتگی زن ــارزات و همبس مب

بــه وجــود  اراده ی عظیمــی  ملموســی گذاشــته، خــروش و 

ــی کــه  ــا درک و یقیــن ناشــی از حقیقت ــت. زنــان ب آورده اس

هــر روز دقــت چشــم  و وجــدان  مردمــان آزادیخــواه را بــه 

ــاهنگی  ــت از پیش ــه حای ــد، ب ــب می کن ــتان جل ــوی کوردس س

زنــان کــورد در تاســیس سیســتم خودمدیریتــی دمکراتیــک 

کــه  اســت  انکارناپذیــر  حقیقــت  ایــن  پــس  برخاســته اند. 

مبــارزات رفیــق ســارا زیباتریــن جلــوه  و آغــاز تاریــخ آزادی زن 

ــت. اس
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گفت وگــوي كــه ژوان بــا ژيــان زميــان، عضــو شــوراي فرماندهــي 

)HPJ( نیروهــای دفــاع از زنــان

ــايب  ــان )HPJ(، ارزي ــاع از زن ــای دف ــكيل نیروه ــخ تش ــورد تاري در م

تأثیــرات  و  مليت گــرا  جنســيت گرا،  ذهنيــت  از  گــذار  پروســه ي 

اجتاعــي آن در ميــان زنــان ايــران و روژهــات كوردســتان و...          

چرايي
تشكيل

HPJ

دلیل تشکیل HPJ )نیروهای دفاع از زنان( چه بود؟ آیا HPJ  فقط برای زنان کورد فعالیت می  کند؟ اگر 

ممکن است کمی در مورد اهداف مبارزاتی تان توضیح بدهید. آیا اصال زنان از ملت های دیگر در میان شام حضور 

دارند؟

ژيــان زميــان: در واقــع می تــوان گفــت تشــکیل HPJ، ظهــور یــک شــیوه ی نویــن مبارزاتــی و قیــام زنــان در مقابلــه بــا نظــام تحکم گــرا و 
مرتجــع حاکــم بــر جامعــه ی روژهــات کوردســتان بــود. ســازماندهی آن نیــز بــه صــورت یــک نظــام دمکراتیــک، بــر مبنــای حیاتــی آزاد اســت. 

هانگونــه کــه از تاریــخ مقاومــت  خلق هــا برمی آیــد، کســی کــه بتوانــد در ســطح پیشــاهنگی و مســولیت پذیری بــه ایفــای نقــش بپــردازد 

زنــان هســتند. زن از دیربــاز تــا کنــون بــه  گونــه ای خاقانــه و  فــداکار در پیشــرد و حفــظ بن  مایه هــای سیاســی- اخاقــی جوامــع توانســته 

جایــگاه واالیــی را در ایــن مقاومت هــا بــه خــود اختصــاص دهــد. ایــن نقــش و جایــگاه آن هــا بــر کســی پوشــیده منانــده اســت. 

جایــگاه زن در تاریــخ از آغــاز دوران گــذار بــه جامعــه ی دولت گــرا بــه بعــد، دچــار انحــراف بزرگــی گشــت. نظــام حاکــم از آن پــس، در مســیر 

نیــل بــه اهــداف ضــد اجتاعــی خــود زن را مــورد حمــات ایدئولوژیکــی، فکــری، جســانی و .... قــرار داد. زن کــه جــزء ارزش هــای بنیادیــن 

یــا دربرگیرنــده ی مفاهیــم زندگــی، معنــا، معنویــات و برابــری در جامعــه  بــود، می بایســت در انظــار جامعــه بــه بی ارزش تریــن جایــگاه تنــزل 

داده می شــد. در غیــر اینصــورت تحکــم و اجــرای نظــام بــرده داری بــر جامعــه براحتــی پیــاده منی گشــت. ایــن مهــم بــا بررســی تاریــخ جوامــع 

بــه خوبــی آشکاراســت؛ زن از هــان آغــاز تــا کنــون در مســیر پیشــرد نظــام اقتدارگــرا، هرگــز بــه صــورت دلبخواهــی تســلیم نگشــته و دســت 

ــد؛ » زن همیشــه توســط ســازوکارهای  ــز ایــن مســئله را چنیــن تحلیــل می منای ــو نی از فرهنــگ و زندگــی خویــش برنداشــته اســت. رهــر  آپ

فشــار و تحمیــل نظــام بــه موقعیــت کنونــی اش گرفتــار آمــده »، ایــن واقعیــت را می تــوان در تحمیــات و شــیوه ی توســعه ی نظــام اقتدارگــرا 

کــه خــود را مــدرن و دمکــرات می منایانــد بــه وضــوح دیــد. قیــام و مقاومتــی کــه از ســوی زن روی مــی داد، بــا رسکــوب، در گوشــه ی خانــه 

نگــه داشــته و یــا بــه جــز ملــک مــرد خویــش بــودن، هیــچ حقــی برایــش قائــل نگشــتند. زن بــه وضعیتــی درافتــاد کــه دیگــر از موجودیــت 

ــا  و یــا هویــت حقیقــی خویــش دور گردانــده شــد. کم کــم از زندگــی طبیعــی کــه خــود بــا خاقیــت و عشــق آفریــده و در نگهــداری آن ب

فــداکاری نقــش ایفــا منــوده بــود، فاصلــه گرفــت.  

علی رغــم رسکــوب، فشــار و ارصار نظــام جهــت ایجــاد تزلــزل، تحمیــل انــکار و نابــودی بــر جایــگاه زن در جامعــه، او هرگــز دســت از جوهــر 

ــای  ــی عرصه ه ــارزات زن در متام ــت و مب ــت. مقاوم ــارزه پرداخ ــه مب ــی آزاد ب ــه حیات ــت یابی ب ــت و در راه دس ــش برنداش ــودی خوی وج

اجتاعــی، بــه ویــژه در کوردســتان قابــل مشــاهده می باشــد. نبایــد اشــتباه درک شــود، منظــور مــا فقــط HPJ نیســت. 

ــر زن دارای اشــراکات تاریخــی و  ــات موجــود ب ــان، ریشــه ی مســائل و تحمی ــم در جه ــا نظام هــای حاک ــی و ی ــاوت جغرافیای ــم تف علی رغ

ذهنیتــِی چشــمیگری می باشــد. بــه همیــن دلیــل اگــر بــه عنــوان مثــال بحــث بــر رس HPJ باشــد، منی تــوان ســازماندهی و اهــداف مبارزاتــی 

آن را فقــط متعلــق بــه زنــان کــورد در ایــران ارزیابــی منــود. ایــران اکنــون از لحــاظ سیاســی-  فرهنگــی دارای غنــا و قدمــت بزرگــی  می باشــد. 

در واقــع منی تــوان نقــش فرهنگ هــای متفــاوت را در ایــن غنــا انــکار کــرد. خلق هــای بســیاری بــا فرهنگ هــای متفــاوت در کنــار یکدیگــر 

زندگــی می کننــد. بــرای چنیــن جامعــه ای نــه تنهــا در راه آزادی و دفــاع از متامــی زنــان، بلکــه بــرای یــک زندگــی دمکراتیــک و دفــاع از متامــی 

ــت  ــی آزاد اس ــک زندگ ــش ی ــدف  HPJ آفرین ــم، ه ــاده بگوی ــم. س ــارزه می پردازی ــازماندهی و مب ــه س ــی ب ــگ و ملیت ــر فرهن ــا از ه خلق ه

ــه حاشــیه  ــن شکســت و ب ــت از اولی ــه بری ــرد ک ــد فرامــوش ک ــا نبای ــان. ام ــا زن ــه تنه ــت اســت و ن و زندگــی آزاد شایســته ی متامــی بری

رانــدن زنــان در متامــی عرصه هــای زندگــی بــه چنیــن وضعیتــی در آمــده اســت. پــس طبیعتــا گام نخســت در مبــارزات آزادی ایــن اســت کــه 

زن در مرکــز اهــداف مبارزاتــی قــرار گیــرد. بــه پــا خاســن و ارتقــای ســطح اجتاعــی زنــان بــه معنــای ارتقــا و دفــاع از متامــی ارزش هــای 

آزادیخواهانــه ی جامعــه، از میــان برداشــن بردگــی و آفرینــش یــک زندگــی آزاد اســت. 

مبــارزات آزادی یــک طرفــه و یــا فقــط بــا مدنظــر قــرار دادن یــک جنبــه منی توانــد موثــر باشــد. در صفــوف مبارزاتــی مــا مشــارکت زنــان از 

متامــی ملیت هــا امکان پذیــر بــوده و هــم اکنــون نیــز عــاوه بــر زنــان کــورد، زنــان آذری، عــرب، تــرک و فــارس حضــور دارنــد. ســازماندهی 

دفاعــی مــا در روژهــات کوردســتان و ایــران نــه تنهــا بــرای دفــاع از زنــان در برابــر متامــی تهاجــات نظــام مرتجــع و نابرابــر مردســاالرحاکم 

بــر زنــان و ارتقــای همبســتگی آنــان، بلکــه جهــت دفــاع از متامــی خلق هــا و ســازماندهی آنــان بــر خــط مشــی دفــاع مــروع در نظامــی 

دمکراتیــک اســت.

 بــه وضعیــت زنــان در ایــران اشــاره کردیــد، لطفــا مشــخص تر توضیــح بدهیــد، موضــع شــام بــه عنــوان 
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ــود؟ ــه خواهــد ب ــاره چگون HPJ در این ب

ژيــان زميــان: بــر کســی پوشــیده نیســت کــه زنــان در ایــران از همــه بیشــر در معــرض صدمــات نظــام مرتجــع و مســتبد ُمــا قــرار دارنــد. 
در متامــی عرصه هــا از سیاســت گرفتــه تــا هــرن و اقتصــاد بــه هیــچ عنــوان صــدا و رنــگ زن هانگونــه کــه بیانگــر حقیقــت وجــودی او باشــد، 

بــه چشــم منی خــورد. بهریــن زن؛ یــک ماشــین تولیــد مثــل و یــک کارگــر بی دســتمزد در خانــه  و تحــت ســیطره ی مــرد مالــک خویــش اســت. 

حــق جــدال و تــاش بــرای آزادی، زندگــی و دفــاع بــه او داده منی شــود. اگــر همیــن موضــوع را در رسارس دنیــا مــورد بررســی قــرار دهیــم، 

خواهیــم دیــد کــه زن در نظــام مدرنیتــه ی کاپتالیســتی حاکــم بــر جهــان در هــر کشــوری کــه باشــد بــه شــیوه  های متفــاوت امــا بــر رس همیــن 

مســیر قــرار داده می شــود. اگــر بــه خوبــی پــرده از واقعیــت زن در ایــن نظــام بــه اصطــاح مــدرن برداشــته شــود، بــه خوبــی آشــکار می شــود 

ــرم ممکــن در زمــان حــال مبــدل شــده کــه بیشــرین سیاســت های سودپرســتانه بــر او اجــرا می گــردد. می تــوان  کــه زن بــه بی ارزش تریــن فُ

گفــت حــاال دیگــر زن؛ بــدون معنــای حیــات و فقــط بــه شــکل کاالئــی کــم ارزش درآمــده اســت. 

بــه طــور مشــخص می تــوان هــدف HPJ را چنیــن دست نشــان ســاخت؛ مبــارزه در برابــر ذهنیــت و فضــای خفقــان آوری کــه متامــی مجــاری 

تنفســی را بــر زنــان و جوانــان بســته، همچنیــن دفــاع از موجودیــت آزاد زنــان، خلق هــا و جوانــان در برابــر انــکار هویتــی کــه نظــام بــا متــام 

قــوا بــه پــا کــرده اســت. مــا قبــل از هــر چیــز مبانــی فکــری، ذهنیتــی و نهــادی رژیــم زن ســتیز ایــران را کــه متامــی موجودیــت زن را بــر مبنــای 

رشیعــت، معصیــت اعــام منــوده، هرگونــه ســیاه منائی، ملک گرائــی، خشــونت و قتــل تحــت نــام نامــوس را بدین گونــه مروعیــت می بخشــد 

را در اهــداف مبارزاتــی  خــود قــرار میدهیــم.

پــس می تــوان گفــت HPJ در مبــارزه علیــه ذهنیــت جنســیت گرا و ملیت گــرا موضــع گرفتــه، لطفــا کمــی 

ــن  ــته؟ ای ــی برداش ــه گام هائ ــرا چ ــیت گرا و ملی گ ــت جنس ــذار از ذهنی ــد؟ HPJ در گ ــح دهی ــاره توضی ــر در این ب بیش

گام هــا چــه  بازخوردهایــی را در جامعــه بــه همــراه داشــته  اســت؟
ــی  ــات اجتاع ــا و مقدس ــدن ارزش ه ــود گردانی ــر ناب ــود را ب ــع خ ــرد مناف ــه پیش ــی ک ــم؛ نظام ــح دادی ــز توضی ــر نی ــه پیش ت ــه ک هانگون

پایه ریــزی منایــد، بایــد بــه صورتــی بســیار ویــژه، زن کــه رسچشــمه و حافــظ ایــن ارزش هاســت، بایســتی در محــارصه ی حمــات ایدئولوژیــک 

ــه او احســاس رشم  ــای واقعــی اش خــارج ســازند. ب ــا از معن ــا زن را رســوا منــوده و ی ــرد. متامــی معانــی زیبایی شناســانه ی مرتبــط ب قــرار بگی

تلقیــن  شــود. او را بــه ماننــد شــیطان شناســانده و ایــن بــه خــورد هــر کــس داده شــود. 

وقتــی زن کامــا از میادیــن اجتاعــی بــه در شــد، آن زمــان ایدئولــوژی مردســاالری بهــر می توانــد بــه ســازماندهی و سیســتاتیک منــودن 

نهادهــای مربوطــه ی خــود بپــردازد. حــال مســئله ی اساســی ایــن اســت کــه در برابــر چنیــن سیســتمی چــه کســی و چگونــه بایــد مبــارزه مناید؟ 

بــدون خــط مشــی ایدئولــوژی رهایــی هیچ گونــه مبــارزه ای بــه هدفــش نخواهــد رســید. خــوب ایــن مســئله بــه ریشــه یابی و شــفافیت کافــی 

نیــاز دارد، بایــد بــه خوبــی بدانیــم کــه چــه کســی در ایــن نظــام از همــه بیشــر آســیب می بینــد؟ چــه آســیب روحــی و چــه جســانی. چــه 

کســی از همــه بیشــر متحمــل درد و رنــج گشــته؟ چــه کســی بــا متــام شــیوه های غیــر انســانی مــورد تعــرض و دخالــت قــرار گرفتــه و تــا 

تســلیم شــدن کامــل ایــن وضعیــت ادامــه داشــته؟ در پاســخ ایــن پرســش ها، بایــد گفــت هــر کــس بــا انــدک درکــی کــه از ارزیابــی وضعیــت 

ــاه خواهــد گفــت؛ زن. ذهنیــت مردســاالر از هــر لحــاظ زن را احاطــه  ــه طــور خاصــه و در جوابــی کوت ــد؛ ب کنونــی جامعــه کســب می کن

منــوده، قبــل از هــر چیــز بایــد بــه تحلیــل ایــن ذهنیــت پرداخــت. در طــول تاریــخ بــرای هریــک از زن و مــرد قاطعانــه موقعیتــی تعییــن شــده 

کــه گــذار از آن براحتــی صــورت منی گیــرد. مــا زنــان بایــد بــه خوبــی بــه ابــزار، ســمبل و شــیوه ی تحمیــل و مــروع گردانیــدن ایــن ذهنیــت 

پــی بریــم. بــا تعاریــف و ارزیابی هــای متامیت گــرا، ژرف و علمــی بــه تحلیــات صحیــح دســت یافتــه و می توانیــم در موقعیــت کنونــی زن، 

تحــوالت و اصاحــات بنیادینــی صــورت دهیــم. در غیــر اینصــورت جامعــه بــا مــرگ و نابــودی رودرو خواهــد مانــد. جنگ هایــی کــه امــروزه 

در منطقــه و بویــژه کوردســتان روی می دهنــد، همــه از همیــن ذهنیــت نشــات می گیرنــد. 

اکنــون در ایــران کــدام امــکان و یــا زمینــه ی آزاد و دمکراتیــک بــرای زن باقــی مانــده تــا بتوانــد بــا هویــت خودویــژه اش در آن حضــور یافتــه 

و بــه اظهــار نظــر بپــردازد؟ هــر وقــت، هــر کجــا زن بــه پــا خواســته و مطالباتــش را بیــان داشــته، از راه دیــن و رشیعــت، عــرف و عــادات، یــا 

قانــون و اقتصــاد او را مجبــور بــه ســکوت و پــا پــس کشــیدن از موضــع اش منوده انــد. در هــر صــورت او در برابــر مطالبــات و یــا اعراضاتــش 

مجــرم و محکــوم شــناخته می شــود. هیــچ حــق بیانــی خــارج از محــدوده ی مالکیــت مــرد و دولــت برایــش وجــود نــدارد. ایــن دیگــر قابــل 

درک و آشــکار اســت کــه یــک اســتاتوی قاطــع و ظاهــرا غیــر قابــل گــذار پیــش روی زن گذاشــته اند. ایســتار و مبــارزه در برابــر تحمیــات 

ــی  ــارز خاص ــان مب ــا زن ــازمان و ی ــک س ــط کار ی ــد، فق ــتیز دارن ــت جامعه س ــک ذهنی ــه در ی ــر دو ریش ــه ه ــی ک ــیت گرایی و ملی گرای جنس

نیســت. در واقــع همــه ی زنــان بایــد در هــر کجــای دنیــا کــه باشــند، بــا همبســتگی هــر چــه بیشــر بــه پــا خیزنــد. اگــر زن بــا چنیــن آگاهــی 

و شــناختی از هویــت خــود و جوهــر واقعــی نظــام، بــه ســازماندهی مبــارزات خــود نپــردازد، قطعــا بــا نابــودی روبــرو خواهــد شــد. 

ــه  ــان    ب ــرار دادن اشــتباهات و کم کاری هــای آن ــارز در شــیوه  ی ســازماندهی و مدنظــر ق ــان مب ــات زن ــر اســاس تجربی ــوان HPJ ب ــه عن ــا ب م

ــت خــود  ــاع از موجودی ــه دف ــز ب ــات آن نی ــر فشــار و تحمی ــوده و در براب ــم ب ــر ضــد نظــام حاک ــا ب ــم. م ــارزه می پردازی ســازماندهی و مب

برخاســته ایم. زیــرا همــه ی آنچــه ماننــد ارزش اجتاعــی خلــق شــده را متعلــق بــه خــود دانســته و نگهــداری از آن را نیــز وظیفــه ی خویــش 

می پنداریــم. بــرای مــا مهــم نیســت کــه ایــن ارزش هــا طــی هــزاران ســال نهادینــه شــدن نظــام جنســیت گرا از مــا ســتانده شــده اند. مــا تحــت 

هــر رشایطــی و در هــر موقعیتــی در برابــر چنیــن واقعیــت تاریخــی ای مبــارزات خــود را توســعه می بخشــیم. مــا می خواهیــم یــک مبــارزه ی 

آگاهانــه، همبســته و همه جانبــه انجــام دهیــم. زن در چنیــن ســازماندهی حــارض بــه قبــول و ســکوت در برابــر نظــام ضــد بــری نبــوده و 

جــز زندگــی آزاد هیــچ گونــه زندگــی را قبــول نخواهــد کــرد. ایــن مبــارزات تــا انقابــی بنیادیــن در جامعــه و پــا پــس کشــیدن نظــام اقتدارگــرا 

ادامــه خواهــد داشــت. پــس از آن  نیــز در رس خــط مبارزتیــان توســعه ی نظــام  دفاعــی وجــود دارد. 

حضــور و پیشــاهنگی زنــان در متامــی عصیــان و انقاب هــای جهــان منایانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه ایــن نظــام هرگــز تــوان ایــن را نداشــته 

کــه از طــرف زن بــه صــورت کامــل مــورد قبــول و هضــم واقــع شــود. در واقــع ژرفــا بخشــیدن جنســیت گرایی در جامعــه از بیچاره گــی نظــام 

نشــات می گیــرد. اگــر زن بتوانــد از ایــن لحــاظ کــه چــه چیــزی را کجــا از دســت داده، مبــارزه منایــد بــه موفقیــت نزدیک تــر خواهــد گشــت. 

زن بــر ایــن مبنــای ذهنیتــی، از هــر ملیتــی کــه باشــد، جهــت کســب هویــت ذاتــی خــود بــه همبســتگی و ســازماندهی توامننــدی دســت 

می یابــد. ســکوت و عــدم ابــراز نارضایتــی در برابــر ایــن نظــام نــه تنهــا در کوردســتان بلکــه در رسارس جهــان بــه معنــای مــرگ انســانیت اســت.

اکنــون زن، در میــان HPJ  بــا چنیــن خواســتگاهی بــه مبــارزه می پــردازد و بــدون در نظــر گرفــن ملیــت و تفــاوت فرهنگــی، در پــی دفــاع و 

ایجــاد همبســتگی در میــان متامــی زنــان می باشــد. زن آگاه و ســازمان  یافتــه در میــان نیروهــای دفــاع از زنــان HPJ، کــه موثرتریــن نیــروی 

ــان  ــا متامــی قــوا، آن ــه ای رساســیمه ســاخته کــه ب ــه گون ــن نظــام را ب ــران را تشــکیل می دهــد، ای ــم جنســیت گرای ای ــر رژی مخالفــت در براب

را هــدف حمــات ایدئولوژیکــی و نظامــی قــرار داده اســت. متامــی ایــن حمــات تاکنــون، بــدون مدنظــر گرفــن مبــادی اخاقــی و انســانی 

ــه  ــوط ب ــام زن و مســائل مرب ــا ن ــی، ب ــازماندهی های متامیت گرای ــن س ــا چنی ــه ب ــم در مقابل ــه رژی ــن در حالی ســت ک ــد. ای صــورت گرفته ان

ــا دیدگاهــی  ــه ب ــم ک ــه ی همگــی آن هــا در می یابی ــکاش در بن مای ــا کن ــی منــوده اســت. ب ــروژه و نهادهای ــه ایجــاد و توســعه ی پ ــاز ب او آغ

ــر ســازوکارهای خــود نظــام  ــه ی هــر چــه به ــان در مســیر تغذی ــزه منــودن پتانســیل آزادیخواهــی زن ــت کانالی ــع جه ســطحی نگر و در واق

ــا  ــن کاره ــا ای ــد ب ــد، می خواه ــروع می منای ــود را م ــک خ ــن نادمکراتی ــق زن قوانی ــه از طری ــر اینک ــاوه ب ــد. ع ــکل گرفته ان ــتیز ش زن س

فشــارهای خارجــی و داخلــی مربــوط بــه حقــوق زنــان را کمــر منایــد. ایــن رژیــم بــه خوبــی می دانــد کــه مبــارزات مــا محــدود و کاســیک 

نبــوده، بلکــه یــک مبــارزه ی ذهنیتــی و اجتاعــی آگاهانــه اســت کــه بــه راحتــی رسکــوب نخواهــد شــد.

ــخ  ــن تاری ــتان و همچنی ــالت کوردس ــری زن در روژه ــوص گریالگ ــه خص ــری ب ــخ گریالگ ــاره ي تاری درب

ــران  ــتان و ای ــالت کوردس ــا در روژه ــی آن ه ــت دفاع ــان و فعالی ــاع از زنس ــای دف ــوان نیروه ــه عن ــکل گیری HPJ ب ش

ــد؟ ــح دهی توضی

ژيــان زميــان: هانگونــه کــه اشــاره منــودم آغــاز گریاگــری در روژهــات کوردســتان بــدون بن مایــه و تجربــه نبــود. خلــق کــورد در ایــن 
بخــش از کوردســتان، همیشــه جهــت دســتیابی بــه مطالبــات برحــق خــود، بــه مقاومــت پرداختــه و بــه شــیوه های مختلــف، ایــن مقاومــت 

را ســازماندهی منوده انــد. حضــور پررنــگ خلــق کــورد در مقاومت هــای آزادیخواهانــه ی دیگــر خلق هــای ایــران، در تاریــخ کهــن تــا معــارص 

ایــن مــرز و بــوم بــه گونــه ای موثــر و واال بــه چشــم می خــورد. نیروهــای گریــا در کوردســتان، هــر کجــا کــه نظــام بــه شــیوه ای مســتبدانه 

بــر موجودیــت خلــق  کــورد ســتم روا داشــته بــه مبــارزه برخاســته  اســت. گریــا قبــل از هــر چیــز بــه ســازماندهی نیــاز دارد. ســازماندهی 

ــه شــناخت اراضــی،  ــد کــم، ب ــری نفــرات هرچن ــدا جایگی ــا دشــواری های بســیاری مواجــه گشــت. ابت ــز ب ــا در روژهــات کوردســتان نی گری

جایگیــری و ســنگربندی، شــناخت و تنظیــات خلــق، نیــاز داشــت و ایــن براحتــی انجــام نشــد. درک و ســطح تحلیــل مــا از کاراکــر نظــام بــه 

مــا دیــدی وســیع در برنامه ریــزی و توانایــی مترکــز بــر اهدافــان، می بخشــد. چــون بــا هــدف دفــاع از خلــق و متامــی ارزش هــای مــادی و 

معنــوی آن هــا در برابــر تحکــم و هژمون گرایــی نظــام حاکــم مبــارزه می کنیــم، بــه پیــروزی در ایــن راه یقیــن داشــته و در میــان خلــق نیــز 

ــم.   ــیاری برخورداری ــای بس از حایت ه
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ــوان  ــون می ت ــاز شــد و اکن ــم و دســته های کوچــک آغ ــا از تی ــن مبن ــر ای ســنگربندی ب

گفــت تقریبــا در متامــی مناطــق روژهــات کوردســتان جــای  گرفتــه، بــا 

خلــق ارتبــاط برقــرار ســاخته و روزانــه ســنگربند یهای خــود را توســعه 

می دهیــم. پراکتیــک چنــد ســاله ی گریــا ایــن را ثابــت کــرده کــه ایــن 

ــتمدیده  ــای س ــاز خلق ه ــخگوی نی ــد پاس ــی، می توان ــیوه ی مبارزات ش

ــی  ــیوه های مبارزات ــتان ش ــات کوردس ــق در روژه ــد. خل ــان باش و زن

گوناگونــی را دیــده و دارای تجربیــات بســیاری در ایــن زمینه هــا 

ــان، دیگــر  ــق و زن می باشــد. خل

کــه  واقفنــد  مهــم  ایــن  بــر 

ــود  ــری و وج ــی فک ــدون مبان ب

پــروژه و برنامه هــای توامننــد 

مســائل  چاره یابــی  جهــت 

هیچ گونــه  جامعــه،  بنیادیــن 

ــه  ــارزه ای زحــات آن هــا را ب مب

مثــر نخواهــد رســاند. جنبــش  

شــناخت  بــا  آزادیخواهــی 

واقعیــت  ایــن  از  تاریخــی 

ــات،  ــق در روژه ــی خل اجتاع

ــل  ــا در مراح ــی گام ه ــاد. متام ــا نه ــم بن ــتوار و محک ــود را اس ــی خ ــای مبارزات پایه ه

ــن  ــه از اولی ــت ک ــن واقعی ــت. ای ــده اس ــته نش ــدل برداش ــدون ب ــی ب ــف مبارزات مختل

ــه،  ــه آفرینــش ارزش  هــا پرداخت ــق ب ــان خل ــا، در می ــن آنه ــا آخری ــش ت ــن جنب شــهید ای

ســطح آگاهــی و حساســیت روح آزادیخــواه آن هــا را ارتقــا بخشــیده، در توســعه ی کمــی 

و کیفیتــی مبــارزات نقــش تعییــن کننــده ای ایفــا منــوده اســت. ســطحی کــه ســازماندهی 

گریــا در روژهــات کوردســتان بــه آن رســیده، ایــن اســت کــه 

مبــارزات را بــه پیــروزی برســاند. صیانــت از خلــق و ارزش هــای 

ــت  ــن واقعی ــر ای ــه توســط گریاهــای زن در HPJ بیانگ جامع

ــرو و بدل هایــی کــه در ایــن راه رصف شــده، دیگــر  اســت؛ نی

بــه نتیجــه می رســند. متامــی مبــارزات مــا بــا اعتقــاد بــه ایــن 

ــد. ــکل می گیرن ــد ش ــت منی آی ــه دس ــدل ب ــدون ب ــه آزادی ب ک

بــر ایــن اســاس گام نخســت ســازماندهی گریــا در روژهــات 

کوردســتان، همــراه بــا رنــج و زحــات بســیاری شــگل گرفــت. 

امــا یکــی شــدن بــا خلــق روژهــات کــه از فرهنــگ مقاومتــی 

ــای  ــری در جغرافی ــنگربندی و جای گی ــد و س ــی برخوردارن کهن

ــروزی را  ــارزه و پی ــد مب ــا، امی ــری آنج ــی و مناســب گریاگ غن

دوچنــدان می منــود. حضــور و شــیوه ی مبارزاتــی مــا زنــان 

ــات  ــه نتیجــه رســاندن تجربی ــا، همــه در راه صیانــت و ب گری

و زحــات زنــان مبارزیســت کــه هیــچ کــس قــادر بــه انــکار موجودیتشــان در تاریــخ 

مقاومــت ایــن مــرز و بــوم نیســت. در میــان نیروهــای گریــا بــه شــکل نیرویــی 

خودویــژه حضــور داشــن، بــه معنــای مبــارزه ای حقیقی ســت بــرای یــک زندگــی آزاد و 

ــت اســت. ــن هوی ــه ای ــان ب ــت در راه دســتیابی همــه ی زن ــارزه و فعالی ــت زن، مب ــان حقیقــی هوی ــروی بی ــک. HPJ نی دمکراتی

زنــان از هــان آغــاز بــه کار جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد در روژهــات کوردســتان حضــور داشــته و در مــدت کوتاهــی پــس از تشــکیل 

ــا نــام اتحادیــه زنــان رشق کوردســتان YJRK بــه  ایــن جنبــش بــر مبنــای فلســفه ی رهــر آپــو تحــت عنــوان PJAK، بــه شــکل اتحادیــه و ب

ســازماندهی خــود پرداخــت. YJRK، بــر ايــن بــاور بــود كــه زنــان، خلق هــا و متامــي جوامــع و تجمعــات تحــت فشــار مي بايســت از نريوهــاي 

دفــاع مــروع برخــوردار باشــند. بــر ايــن اســاس خويــش را در ســاختاری تحــت عنــوان HJRK )نیــروی زنــان رشق کوردستان(ســازماندهي 

ــا در راســتای حفــظ  ــود ت ــاش ب ــم منــود.HJRK در ت ــروی دفاعــی YJRK و در ســال 2010 خویــش را ســازماندهی و تنظی منــود. HJRK نی

ارزش هــای اجتاعــی زنــان و چاره یابــی مشــکات و مســائل آنــان در ایــران و بخصــوص رشق کوردســتان بتوانــد جوابگــو باشــد. بــر ایــن اســاس 

در چارچــوب دفــاع جوهــری بــه ســازماندهی خویــش همــت ورزیــد.

بــدون شــک HJRK نیــز دارای کارنامــه ی مبارزاتــی  ارزنده ای ســت و در ایــن راه دچــار زحــات بســیاری گشــت تــا بتوانــد در میــان خلــق و 

زنــان بــه ســازماندهی خــود بپــردازد. بــا تحوالتــی کــه زنــان مبــارز گریــا در راســتای گســرش و ژرفــا بخشــیدن بــه مبــارزات در برابــر نظــام 

انکارگــری کــه متامــی موجودیــت زن را در عرصه هــای اجتاعــی بــا نابــودی روبــرو ســاخته، ایــن اتحادیــه بــا عنــوان KJAR در ســال 2014 

خــود را از نــو ســازماندهی منــود. اعــام HPJ بــه طــور رســمی در کنفرانــس 2014 نیــروی زنــان رشق کوردســتان صــورت گرفــت. نیــروی زنــان 

رشق کوردســتان در بهــار ســال 2014 طــی کنفرانســی تحــوالت و توســعه ی مبارزاتــی نویــن خــود را تحــت عنــوان HPJ اعــان منــود. ایــن 

ــک،  ــه ی دموکراتی ــم جامع ــر اســاس پارادای ــردد، ب ــه در روژهــات کوردســتان اجــرا می گ ــا برســاخت نسل کشــی ک ــه ب ــت مقابل نیروهــا جه

اکولوژیــک و آزادی خواهــی زن ، مبــارزه در خط مشــی دفــاع مــروع و دفــاع ذاتــی را ارتقــا می بخشــند. بــه ویــژه در مقابلــه بــا هرگونــه 

ــان تحمیــل می گــردد، نیــروی  ــر زن ــران از قبیــل: سنگســار، اعــدام، صیغــه، بسیج ســازی، قتــل و هــر آنچــه ب ــم ای اَعــال واپســگرایانه ی رژی

ــعه ی  ــرد و توس ــد. در پیش ــن می منای ــان را تامی ــه ی آن ــارزات آزادیخواهان ــت مب ــوده و امنی ــازماندهی من ــان را س ــی زن ــروع و ذات ــاع م دف

برســاخت ملــت دموکراتیــک، نقــش پیشــاهنگ را برعهــده دارد. بدیــن معنــا کــه بــه عنــوان نیــروی نظامــی زن در روژهــات کوردســتان، بــا 

ــرار می دهــد.  ــا ق ــی- سیاســی را مبن ــر اســاس اصــول اخاقی-سیاســی، توســعه و محافظــت از جامعــه ی اخاق پیشــرد شــخصیت زن آزاد ب

هرگونــه خشــونت و جنــگ  خــارج از خــط دفــاع مــروع و ذاتــی را رد منــوده و حــق خود-دفاعــی در خط مشــی دفــاع ذاتــی را مبنــا قــرار 

ــکلی  ــه ش ــتان(، ب ــان آزاد رشق کوردس ــه ی زن ــژار )جامع ــازمان ک ــتم و س ــان، در درون سیس ــروع زن ــاع م ــروی دف ــوان نی ــه عن ــد. ب می ده

خودویــژه خــود را ســازماندهی می منایــد. در برابــر کــژار کــه هویــت و جنبــش زنــان در روژهــات کوردســتان اســت مســئول می باشــد. در 

ضمــن بــا کــژار از طریــق فرماندهــی کــه در کوردیناســیون کــژار نیــز جــای گرفتــه، در ارتبــاط اســت.

تــا قبــل از آنHJRK زمینــه ی توامننــدی را جهــت فعالیت هــا ایجــاد کــرده بــود، امــا در زمینه هــای سیاســی، فرهنگــی، آموزشــی، اقتصــادی و 

روانــی و غیــره نتوانســت بــه شــکل نیروهــای دفاعــی متامیت گــرا پاســخگوی نیــاز زنــان باشــد.HPJ نیــز بــه ماننــد HJRK بــر اســاس بن مایــه  

و بدل هــای توامننــدی آغــاز بــه کار منــود و در صــدد اســت تــا نــه تنهــا بــا زنــان کــورد بلکــه متامــی زنــان در ایــران ارتبــاط برقــرار منــوده و 

آن هــا را در یــک مبــارزه ی همبســته، بــه هــم برســاند. بــا ارتقــای ســطح مبــارزات، بــا حمــات وســیع دشــمن نیــز رودررو مانــد کــه موجــب 

شــهادت چنــد تــن از رفقایــان شــد. ایــن شــهادت ها عــاوه بــر اینکــه بــرای ســازمان همچــون بهــای ســنگینی بــود، در عیــن حــال، هــم در 

میــان متامــی رفقــا و هــم در میــان زنــان در جامعــه حــس انتقــام و نیــاز بــه ارتقــای مبــارزات را بــه وجــود آورد.
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تأثیر شهادت هر زنی در فعالیت های سازمانی HPJ چگونه بوده است؟ 

ژيــان زميــان: بــا هــر شــهادتی نوســازی و از رس گرفــن فعالیت هــا در میــان جنبــش  آپوئــی شــکل می گیــرد، ایــن هاننــد بخــش اساســی 
فرهنــگ مقاومتــی ایــن جنبــش بــه حســاب می آیــد. بــه عنــوان مثــال بــا شــهادت شــهید شــیرین علم هولــی در زنــدان رژیــم فاشیســت و 

ملیت گــرای ایــران، ایــن ســازمان بیشــر از قبــل بــر خــط مشــی فدایــی بــودن، مقاومــت ملیتــان زن و اندیشــه و ارصار در ایدئولــوژی آزادی 

زن ارصار ورزیــد. آکادمــی » شــهید شــیرین علم هولــی » یکــی از مصوبــات و پروژه هــای اولیــن کنفرانــس HPJ بــا ایــن هــدف کــه متامــی 

نیروهــای ایــن ســازمان، بــر اســاس ایدئولــوژی آزادی زن و خــط دفــاع مــروع، ســطح آگاهــی خــود را پیشــرد و توســعه بخشــند. در اولیــن 

دوره ی ایــن آکادمــی ده هــا رفیــق زن عــاوه بــر اینکــه در زمینه هــای نظامــی- دفاعــی بــه صــورت تخصصــی آمــوزش دیدنــد، در زمینــه ی خــط 

مقاومتــی رفیــق »شــیرین« کــه از ایدئولــوژی زن آزاد منشــا می گرفــت بــه خودســازی پرداختنــد.

ــهادت  ــس از ش ــان پ ــطح مبارزات ت ــای س ــام  وارتق ــس انتق ــام از ح ش

رفقایتــان بحــث کردیــد. تعریــف و یــا شــیوه  ی انتقام گیــری شــام بــه چــه شکلی ســت؟

ــا  ژيــان زميــان: انتقــام در فلســفه ی مبارزاتــی مــا فقــط بــه صــورت کشــن و نابــودی جســانی ی
ــگ  ــده  منــودن فرهن ــه زن ــت، ب ــرا و خــط خیان ــر نظــام اقتدارگ ــم نیســت. در براب ــادی نظــام حاک نه

ــن  ــم. ای ــن زن آزاد اهمیــت شــایانی می دهی ــه شــخصیت نوی ــه صــورت دســت یابی ب ــی زن ب مقاومت

ــده، از ایســتار  ــدا« را دی ــق »کاون ــه در روژهــات رفی ــی ک ــان جوان ــه بســیاری از زن در حالی ســت ک

انقابــی و توامننــد ایشــان متاثــر شــده و یــا داســتان مقاومــت اش را شــنیده بودنــد، بــه صفــوف گریــا 

پیوســتند. آنهــا نــام ســازمانی »کاونــدا« را برگزیــده و بــا ســوگند بــه فکــری کــه چنیــن شــخصیت زن 

آزادی را آفریــده بــود، در ارتقــای مبــارزات HPJ از هیــچ فــداکاری ای چشم پوشــی منی کننــد. ژرفــای 

ــا درک  ــدا« در تحلیــل وضعیــت زن در جامعــه ی روژهــات کوردســتان، همــراه ب فکــری رفیــق »کاون

ــوان  ــه و ت ــه زن، در او عاق ــوط ب ــائل مرب ــی مس ــت چاره یاب ــی جه ــفه ی آپوئ ــان از فلس ــق ایش عمی

مبارزاتــی واالیــی بوجــود آورده بــود. او بــه عنــوان یــک فرمانــده ی زن بــر فعالیــت 

ــه ی  ــه در زمین ــی ک ــا فعالیت  های ــود و ب ــرص ب ــیار م ــتان بس ــات کوردس در روژه

تنظیــات زنــان بــه ویــژه در منطقــه ی مریــوان، دیوانــدره، ســقز و جوانــرو انجــام 

داد ایــن عاقــه را آگاهانــه بــه نیــروی ســازماندهی و پیشــاهنگی متحــول ســاخت. 

ــرم و  ــی گ ــا دل ــه ب ــود ک ــی ب ــای جوان ــی از رفق ــز یک ــت« نی ــان رسدش ــق »زی رفی

طــی پیشــنهادات بســیار بــا ارزیابــی نیازهــای مبارزاتــی، ارائــه ی پــروژه و نظــرات 

موثــر خــود می خواســت در جبهه هــای پیشــین؛ داخــل روژهــات بــه فعالیت هــای 

پراکتیکــی گریــا ملحــق شــود. بــا اینکــه مــدت کمــی از ملحــق شــدنش بــه 

ــری  ــک گریاگ ــاظ تاکتی ــت از لح ــا توانس ــت، ام ــی می گذش ــای پراکتیک فعالیت ه

و شــیوه ی ســازماندهی زنــان و خلــق در روژهــات کوردســتان مشــارکت چشــمگیر 

و ارزنــده ای داشــته باشــد. در روبرویــی بــا دشــمن نیــز، جســور و آگاهانــه مبــارزه 

منــود. ایســتار او در درگیــری بــا دشــمن، فــداکاری او در دفــاع از رفقــای دیگرمــان تــا 

دور شــدن آنهــا از محــل درگیــری و در پایــان زمانــی کــه خــود منی توانســت بــه دلیــل 

زخمــی شــدن اش از آنجــا دورشــود، حــارض نبــود اســیر بــه دســت دشــمن بیافتــد پیام 

مهمــی بــود بــرای رژیــم ایــران. او بــا منفجــر ســاخن نارنجــک در میــان دســتان و تکه پــاره کــردن بــدن 

زخمــی خــود، ایــن پیــام را بــه دشــمن داد؛ »مــا هرگــز تســلیم شــا و زندگــی پســت تان نخواهیــم شــد، 

ــا  ــه م ــان جســارت خواهــد بخشــید«. او ب ــه زن ــا ب ــارزه و مــرگ م ــود منی شــویم، مب ــا مــرگ ناب ــا ب م

زنــان نیــز فهانــد کــه موجــودی بــدون آزادی و هویــت مختــص بــه خــودش و نــه هویــت ســاختگی و 

تحمیلــی در واقــع نابــود شــده اســت. ایــن عملیــات در برابــر یــورش و ارصار دشــمن بــر تســلیمیت او، 

بــه معنــای عــدم قبــول زندگــی تحــت مالکیــت دیگــران و ارصار در هویــت آزاد بــود.

ایــن ســازمان بــا تغذیــه از ایــن ارزش هــا و معنویــات واال رشــد یافتــه و بــر مســیر آزادیخواهــی خــود 

توامنندانــه خواهــد مانــد. شــهادت های رفقایــان کاونــدا، آخیــن، برچــم و زیــان پــس از ســازمان دهی 

ــه در  ــد، بلک ــف نگردانی ــا را ضعی ــا فعالیت هــای ســازمانی م ــه تنه ــان، ن ــاع از زن ــن نیروهــای دف نوی

ســطح ســازمان یافتگی در میــان کادرهــای ســازمان، خلــق و زنــان، پیرفــت  و تاثیــرات بســیاری را بــه 

بــار آورده اســت.

لطفا کمی بیشر در مورد تفاوت گریالگری و یا سازماندهی گریالهای 

زن در میان جنبش آزادیخواهی خلق کورد توضیح دهید؟

از  دفــاع  نیروهــای  اکنــون 

زنــان بــا تکیــه بــر تجربیــات زنــان در 

ــتار  ــک ایس ــه ی ــا، ب ــی انقاب ه متام

ــه در  ــه ک ــت  یافت ــک دس ایدئولوژی

اســتمرار و توســعه ی ســازماندهی 

ــت می باشــد.  ــز اهمی آن بســیار حائ

حضــور در یــک انقــاب و بــر عهــده 

ــی  ــه آگاه ــی، ب ــش انقاب ــن نق گرف

ــاز دارد نی
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ژيــان زميــان: اگــر مبــارزات زنــان را فقــط در HPJ ارزیابــی کنیــم، مطمئنــا ارزیابــی مــا ســطحی، محــدود و بی پایــه خواهــد بــود. 

اگــر فقــط حضــور و مقاومــت زنــان را در تاریــخ معــارص ارزیابــی کنیــم، خواهیــم دیــد کــه در متامــی مقاومــت  خلق هــای دنیــا در 

ــای  ــه انقاب ه ــوان ب ــه می ت ــد. از آن جمل ــا کرده ان ــا ایف ــا عصیان ه ــاب و ی ــروزی انق ــده ای را در پی ــش عم ــان نق ــام، زن ــر نظ براب

کوبــا، ویتنــام، فرانســه، چیــن و غیــره اشــاره منــود. بــه دیگــر معنــا؛ زن همیشــه ســعی کــرده کــه در مبــارزات، نقــش موثــری داشــته 

ــه ی کارا و خودویــژه کــه  ــه صــورت یــک اندوخت ــات را ب ــوده و ایــن تجربی ــن تــاش و حضــور بــدون ســازماندهی ب باشــند، امــا ای

ــروی دفاعــی  ــا نی ــه یــک ســازمان و ی ــه کار نبســته اند. آن را ب ــد ب ــم مناین ــاط و همبســتگی خــود را تنظی ــا آن ســطح ارتب ــد ب بتوانن

متامیت گــرا متحــول نســاخته اند. می تــوان گفــت؛ از لحــاظ ایدئولــوژی، ســازمانی، سیاســی، اجتاعــی، نظامــی و فرهنگــی بــه یــک 

اســراتژی موفــق و مســتقل نیاندیشــیده اند. در واقــع نتایــج ایــن مبــارزات را بــه صــورت یــک هویــت تعریــف منــودن، متامــی زنــان و 

خلق هــای ســتمدیده ی جهــان را بــر اســاس آن ســازماندهی منــودن؛ هــرن مبــارزه ی آزادیخواهی ســت کــه بایــد مدنظــر واقــع می شــد. 

بــرای دســت یابی بــه یــک ســازماندهی منســجم، بایســتی بــه یــک ســازماندهی بــا بن مایــه ای توانــا دســت  یافــت.

اکنــون نیروهــای دفــاع از زنــان بــا تکیــه بــر تجربیــات زنــان در متامــی انقاب هــا، بــه یــک ایســتار ایدئولوژیــک دســت  یافتــه کــه در 

اســتمرار و توســعه ی ســازماندهی آن بســیار حائــز اهمیــت می باشــد. حضــور در یــک انقــاب و بــر عهــده گرفــن نقــش انقابــی، بــه 

آگاهــی نیــاز دارد. پاســخ بــه اینکــه در برابــر چــه چیــزی مبــارزه می کنیــم؟ چــه چیــزی را قبــول نداشــته و رد می کنــم؟ هــدف مــن 

از مبــارزه چیســت؟ از چــه چیــزی دفــاع می کنــم؟ چگونــه بایــد بــرای انجــام وظیفــه، خودســازی کنــم؟ در راه رســیدن بــه هــدف و 

حفــظ ارزش  مبــارزات پیشــین همچــون نیرویــی تعییــن کننــده می باشــد. اگــر بــدون نیــروی دفاعــی در برابــر نظــام اقتداگرایــی کــه 

متامــی بافت هــای جامعــه را هــم از لحــاظ نهــادی و هــم از لحــاظ ذهنیتــی تســخیر کــرده، مبــارزه منایــی؛ تــو از هــان گام نخســت 

محکــوم بــه شکســت خواهــی شــد. 

ــت؛  ــوان گف ــا می ت ــتباهات ی ــی ترین اش ــژه، از اساس ــورت خودوی ــه ص ــا ب ــر انقاب  ه ــان در دیگ ــی زن ــروی دفاع ــکیل نی ــدم تش ع

ــز  ــم را نی ــن مه ــش آپوئیســتی ای ــان در جنب ــاله ی زن ــا 40 س ــات تقریب ــر تجربی ــه ب ــا تکی ــروزه HPJ ب ــان اســت. ام کم کاری هــای آن

رسمشــق خویــش قــرار داده اســت. زنــان مبــارز در دیگــر ســازمان ها متامــی جامعــه را در برنامــه و سیاســت های سازمانی شــان قــرار 

ــرا از یــک  ــد. حــال اینکــه نظــام اقتدارگ ــد، محــدود مانده ان ــارزه کرده ان ــه در آنجــا مب ــا منطقــه ای ک ــه کشــور ی ــد. فقــط ب نداده ان

ــه یکــی از پایه هــا ی اساســی فلســفه ی  ــوژی آزادی زن ک ــر اســاس ایدئول ــا ب ــاره برخــوردار می باشــد. م کاراکــر جهانشــمول و یک پ

ــک  ــم. پیشــرد تاکتی ــان راه برمی داری ــه نقــش مــرز و محــدوده داشــته باشــد را از می ــو را تشــکیل می دهــد، هــر آنچــه ک رهــر آپ

ــه  ــر اســاس آن در متامــی عرصه هــای اجتاعــی ب ــه و ب ــت حقیقــی خــود را یافت ــه زن، هوی ــه ای ک ــه گون ــی ب و اســراتژیک مبارزات

ســازماندهی و دفــاع از خــود بپــردازد، بخــش اعظــم مبــارزات مــا در برابــر ذهنیــت جنســیت گرا روی می دهنــد. عــرص حــارض، عــرص 

جنــگ ایدئولوژیکی ســت. ایدئولــوژی اقتدارگــرای کاپیتالیســت، در مقابــل آن نیــز ایدئولــوژی آزادی. اگــر ایدئولــوژی آزادی در مقابلــه 

بــا نظــام، بــه خوبــی در متامــی زمینه  هــا بــه ویــژه در زمینــه ی دفاعــی بــه ســازماندهی خــود نپــردازد، بــه پیــروزی دســت نخواهــد 

یافــت. زنــان در برابــر حمــات نظــام کــه متامــی موجودیــت او را هــم از لحــاظ ذهنیتــی و هویتــی، هــم از لحــاظ جســانی هــدف 

حمــات نابودگرانــه قــرار داده، بــه یــک نیــروی دفاعــی متامیت گــرا و ســازماندهی شــده نیــاز دارنــد.HPJ تــا ســطح قابــل توجهــی 

بــه ایــن شــیوه از ســازماندهی دســت  یافتــه و ایــن در میــان زنــان کــورد و ایرانــی بــا اســتقبال شــایان توجهــی روبــرو شــده اســت. 

مفاهیم
زیباییشناسانهی
ودفاع

مقاومت
زنان

ِهزل مهاباد
HPJ عضو شورای فرماندهی
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عصیــان PKK بــا عصیــان رهــر آپــو از خردســالی آغــاز 

گشــت. در ابتــدا، عصیــان در برابــر سیســتم اقتــداری کــه در 

خانــه بــه راه بــرده می شــود و در ادامــه در برابــر ســنت ها، 

عــادات و هنجارهــای موجــود در جامعــه. رفاقــت رهــری از 

ــه ی بازی هــای  ــوده در هم ــاوت ب ــا زن، متف ــدا ب هــان ابت

کودکانــه اش، دخــران در میــان همبازی هــای او حضــور 

داشــته اند. بــا طــی ایــن دوران و رســیدن بــه مرحلــه ی 

ــا زن  ــز متوجــه تفــاوت برخــورد جامعــه ب بزرگســالی، او نی

ــای  ــاد مرزه ــد. ایج ــرد ش ــان زن و م ــش می ــاوت فاح و تف

ــه،  در او  ــای کودکان ــن دنی ــن رف ــی و از بی جنســیتی تحمیل

ــر  ــازی دخ ــرا همب ــه چ ــت؛ اینک ــتجو را برانگیخ ــس جس ح

ــه ازدواج  ــور ب ــت مجب ــش نیس ــه ای بی ــوز بچ ــه هن او را ک

کرده انــد؛ همگــی عامــت ســؤال بزرگــی را در ذهــن او 

ایجــاد منودنــد. ایــن چالش هــا همــواره بــا او همــراه بــوده 

ــه دانشــگاه.  ــا زمــان رفتنــش ب ت

اقتــداری را کــه دولــت بــر جامعــه تحمیــل می منایــد و 

سلســله واری مــرد نیــز بــر زن تحمیــل می منایــد بــه خوبــی 

متوجــه شــده و تشــخیص می دهــد. هیــچ گاه بــا ایــن 

عــادات و سیســتم اقتــدار علیــه زن در آمیختــه نشــده؛ بــر 

عکــس همــواره دارای چالشــی عظیــم بــا آن بــود. بــه همیــن 

ــردان  ــامل م ــا ش ــکیل PKK تنه ــی تش ــروه ابتدای ــل گ دلی

ــق "ســکینه  ــز در آن حضــور داشــتند. رفی ــان نی ــوده و زن نب

جانســز" جــزء اولیــن زنــان عضــو در ایــن گــروه بــوده اســت. 

ــرای آزادی  ــی اساســی ب ــه مبدأی ــن گــروه ب وجــود زن در ای

زن مبــدل گردیــد. بعــد از افزایــش فعالیت هــای گــروه، 

دســتگیری اعضــا و زندانــی کــردن آن هــا، مقاومت هــا و 

ــرده ای  ــه گس ــه، توج ــن زمین ــد. در ای ــهادت ها رشوع ش ش

ــر  ــوص ب ــه خص ــادی ب ــر زی ــد و تأثی ــت ش ــوف حرک معط

ــت.  ــا گذاش ــه ج ــرک ب ــرای ت ــازمان های چپ گ ــش و س جنب

واقعــه ی 15 آگوســت بــه معنــای انتقــام هزارســاله ی کــورد 

از دشــمن بــود، ایــن مفهــوم تنهــا بــرای خلــق کــورد نبــود 

بلکــه بــرای همــگان ایــن چنیــن بــود. بــر همیــن مبنــا نیــز 

ــه  ــا ب ــر ملت ه ــان از دیگ ــان و زن ــرده ی جوان ــن گس پیوس

حــزب تحقــق یافــت. در آن زمــان هنــوز بینــش مبــارزه بــا 

جنســیت گرایی و دانــش و اگاهــی آن، بــه شــکل امروزینــش 

ــا وجــود مشــکات و رشایــط دشــوار آغــاز مبــارزه،  نبــود. ب

ــادوش  ــری دوش ــات مبارزه گ ــتی و احساس ــس میهن دوس ح

مــردان، باعــث نادیــده گرفــن ایــن مشــکات شــده اســت. 

جنبشــی کــه در واقــع جوابگــوی خواســته و مطالبــات زنــان 

اســت و محقــق زندگــی آزاد بــرای آنــان، مســبب عضویــت 

گســرده ی زنــان شــد. مبــارزات و ســعی و تــاش بی همتــای 

رهــر آپــو در PKK، شــکوفایی و توســعه ی مبــارزات زنــان 

را بــه همــراه داشــت. ایــن نــه تنهــا بــرای زنــان بلکــه بــرای 

جامعــه ای کــه بــا از بیــن بــردن هویــت زن، هویــت اصیــل 

خــود را از دســت مــی داد امــروزه در آراســتگی مبــارزات و 

ــاهنگی  ــه پیش ــورد ب ــق ک ــه ی خل ــه  جانب ــای هم عملیات ه

زنــان بــر همــگان عیــان گشــته اســت. 

ــب  ــوق غص ــت، حق ــری، عدال ــرای آزادی، براب ــو ب ــر آپ ره

ــه  ــرای ب ــش زن ب ــم، نق ــارزات سوسیالیس ــده ی زن و مب ش

پــا خواســن اجتــاع و پیشــاهنگی او در ایــن زمینــه و 

بناســازی دوبــاره ی رسشــت حقیقــی و فرامــوش شــده ی زن 

کوشــیده اســت. ایــن کوشــش نــه فقــط بــه صــورت تئــوری 

و نظــری بلکــه بــه مرحلــه ی اجــرا نیــز درآمــده اســت. بــه 

همیــن دلیــل صدهــا و هــزاران زن بــه جنبــش آزادی خواهــی 

پیوســته و گرداگــرد فلســفه ی رهــر آپــو بــه زیبایــی حقیقــی 

ــد. ایــن آشکارســازی حقایــق،  ــا هــم بــودن دســت یافته ان ب

تحلیــات و تثبیــت مســائل نــه تنهــا بــرای کادرهــای حــزب 

ــوان  ــه طــور کلــی می ت ــود. ب ــرای همــه ی جامعــه ب بلکــه ب

ــن و  ــیوه ای نوی ــه ش ــائل ب ــی مس ــل و بررس ــت در تحلی گف

نســبت بــه واقعیــات اجتاعی_تاریخــی جامعــه؛ در مــورد 

بنیــان خانــواده و مفاهیــم مرتبــط بــا آن، در بینــش عشــق 

و دوســت داشــن، مبــارزه و جنــگ تغییــرات ریشــه ای 

ــارزه  ــد مب ــه می ش ــال گفت ــوان مث ــه عن ــود آورد. ب ــه وج ب

ــی  ــگ دفاع ــط جن ــای خ ــر مبن ــر ب ــی اگ ــری حت و نظامی گ

باشــد،کار مــردان اســت نــه زنــان. امــا PKK اثبــات کــرد کــه 

دشــمن، مــرد و زن منی شناســد و در برابــر چنیــن دیدگاهــی، 

ــود  ــت خ ــد از موجودی ــات بای ــداوم حی ــدن و ت ــت مان جه

دفــاع منــود. 

سیســتم اقتدارگــرا رشایــط قتــل زنان را فراهم ســاخته اســت. 

ــد، در ســاز  ــن می رون ــه از بی ــا گلول ــان ب ــگ، زن ــر در جن اگ

و کار نظــام اســتعارگر و میــان چرخ دنده هــای فشــار و 

خشــونت خانــواده کــه در مســیر پیاده ســازی سیاســت های 

مربــوط بــه همیــن ســاز و کار قــرار دارد، درامتســفری 

خفقــان آور، مردســاالر، زن ســتیز و میــان چارچوبــی کــه 

دنیــای ذهنیتــی و جســمی زن را بــا فشــاری جانــکاه روبــه رو 

ــس اســت.  ــرگ هم نف ــا م ــده، هــر لحظــه   اش ب گردان

در کشــورهایی همچــون ویتنــام، باکــو، نیکاراگوئــه و چیــن، 

ــن  ــز در ای ــت و زن نی ــاده اس ــاق افت ــری اتف ــگ گریاگ جن

جنگ هــا حضــور داشــته، امــا ایــن حضــور بیشــر در ســطح 

میهن دوســتی و پشــت جبهه هــای جنــگ بــوده اســت. مثــا 

در ویتنــام، زنــان خــود را فــدا منوده انــد و بــدن خــود را در 

برابــر تانــک قــرار دادنــد تــا ســپری باشــند بــرای رسبــازان و 

مبارزیــن مــرد ســامل مباننــد. ایــن فــداکاری بــس بزرگی اســت 

ــن و  ــه میه ــق ب ــا عش ــا ب ــود تنه ــوب منی ش ــدک محس و ان

ــرد. از  ــی ک ــن قهرمانی  های ــوان چنی ــه می ت ــت ک آزادی اس

ــای  ــور در جبهه ه ــا حض ــان ت ــن زن ــت ای ــن خدم کوچکری

ــل  ــی قاب ــرای کس ــارزات ب ــن مب ــان در ای ــش زن ــگ، نق جن

انــکار نیســت، امــا از لحــاظ معنایــی و چگونگــی مبــارزات 

زنــان، میــان جنبــش آزادی خواهــی مــا و بقیــه، تفاوت هــای 

چشــمگیری وجــود دارد. 

حضــور زنــان در PKK بــا دانــش، ایدئولــوژی و فلســفه 

ــد در  ــاره ش ــز اش ــا نی ــه قب ــه ک ــت. هان گون ــراه اس هم

ابتــدای رشوع مبــارزات نیــز حضــور زنــان بیشــر بــر اســاس 

ــخ  ــود و تاری ــی از خ ــناخت کامل ــوده و ش ــتی ب میهن دوس

خــود نداشــتند امــا بــا گذشــت زمــان بــر اســاس رهنمودهای 

رهــر آپــو مبنــی بــر اینکــه زن بایــد بــا اعتــاد بــه خویشــن 

و ســازماندهی بــه بازآفرینــی نیــروی خویــش دســت یابــد. 

بدیــن شــیوه ابتــکار عمــل را در دســت بگیــرد تــا رهایــی و 

آزادی اش را مســتحکم پایه ریــزی منایــد. فعالیــت و مبــارزه ی 

زنــان اینگونــه گســرش یافــت و حالــت خود ویــژه بــه خــود 

گرفــت. بــه دیگــر معنــا زن دارای افــکار مختــص بــه خــود 

ــازماندهی و  ــری س ــد ره ــتقل بتوان ــور مس ــه ط ــوده و ب ب

مدیریتــی کــه در رسشــت آزادی خواهانــه  و خــاق او نهفتــه 

و یــا بهــر اســت بگوییــم کــه رسکــوب شــده را بازآفرینــد.

ــه خصــوص در  ــه ب ــارزات آزادی خواهان ــان در مب حضــور زن

ــب  ــارت، کس ــگ، غ ــرای جن ــه ب ــروع ن ــاع م ــه ی دف عرص

اتوریتــه ای اقتدارگرایانــه، اســتثار و اســتعار اســت؛ بلکــه 

بــرای مبــارزات دفاعــی اســت. مبــارزه در مقابلــه بــا امحــای 

هویتــی و موجودیــت خــود و جامعــه. حضــور زنــان در 

ایــن عرصــه در دســتیابی فعالیت هــای نظامــی بــه رسشــتی 

ایــن  ارزیابــی  در  و  داشــته  تاثیــر چشــمگیری  انقابــی 

ــت  ــه در نهای ــرد ک ــوش ک ــه را فرام ــد دو جنب ــرات نبای تاثی

ــاع و  ــک؛ دف ــد. ی ــأت می گیرن ــان نش ــه و بنی ــک ریش از ی

ــه  ــان، میهــن ب ــخ، زب ــگ، تاری ــت، فرهن ــت از موجودی صیان

عنــوان یــک انســان. دو؛ مبــارزه جهــت رســیدن بــه حقیقــت 

ذاتــی و هویــت جوهــری خــود بــه عنــوان یــک زن، جنســی 
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ــی  ــازمانی و مدیریت ــی، س ــت اجتاع ــه فعالی ــه از هرگون ک

ــرِد  ــر ســایه  و ســلطه ی م ــه شــده و همــواره زی دور انداخت

تصمیم گیرنــده بــه فعالیــت پرداختــه اســت.  زنــی کــه دارای 

ــه ی عظیــم حیات بخــش و مســتحکم منــودن هســتی  اتوریت

اجتاعــی اســت، بدنبــال قــدرت و برافروخــن آتــش جنــگ 

تخریبگــر و ضــد بــری نیســت. 

حضــور زن در عرصــه ی نظامــی و مبــارزات دفــاع مــروع، 

خشــونت،  برابــر  در  ســازمانی  و  ایدئولوژیــک  تدبیــری 

تحکــم، اســتبدادگری، اشــغالگری، غیــر ســازمانی بــودن، 

فردگرایــی، جنســیت گرایی و متامــی جوانــب نظــام اقتدارگــر 

ــاالری  ــت مردس ــا ذهنی ــه ب ک

ــرده می شــود اســت.  ــه راه ب ب

متــام  خــود  حضــور  بــا  او 

درهــم  را  تحریفــات  ایــن 

ــل  ــن دلی ــه همی ــکند. ب می ش

اســت کــه رهــر آپو وجــود زن 

ــت  ــی صیان در PKK را گارانت

ــتاوردها و  ــت از دس و محافظ

ــتای  ــت  در راس ــرد فعالی پیش

ــات  ــوژی حی خط مشــی ایدئول

می دانــد.  دمکراتیــک  و  آزاد 

از دیــدگاه رهــر آپــو زنــان بــه 

عنــوان ســتمدیده ترین قــر 

ــوم مســتعمره،  ــن ق و کهن تری

بیــش از همــه، زندگــی آزاد 

از آن هــا ســلب شــده و در 

معــرض هــر گونــه تعــرض، 

تهدیــد، حملــه و انحصــار مــرد 

ــراد کــه  ــن برخــاف نظــر بعضــی اف ــد. بنابرای ــرار گرفته ان ق

حضــور زنــان در عرصــه ی دفــاع را دور از حقیقــت وجــودی 

و رسشــت او می داننــد و آن را فعالیتــی خشــن بــرای زن 

ــارزات  ــس، مب ــا برعک ــت کام ــد گف ــد، بای ــداد می کنن قلم

ــتیابی  ــرای دس ــاش ب ــی و ت ــر روح آزادی خواه ــان بیانگ زن

بــه هویــت مســتقلش اســت. اســلحه ای کــه در دســت 

می گیــرد بــرای عشــق بــه زندگــی و ادامــه دادن بــه زیســت 

و موجودیــت  خــود اســت. ســاده بگویــم در برابــر تحمیــل 

ــودن  ــگ ب ــگ او جن ــر زن و فرهن ــود ب ــی ای موج نسل کش

ــا نبــودن اســت. چــه معنایــی زیباتــر و رشافتمندانه تــر از  ی

ایــن می تــوان بــرای ایــن مبــارزات یافــت. ایــن فقــط نظریــه 

ــود  ــان در شــنگال و نب ــوری نیســت بلکــه وضعیــت زن و تئ

نیــروی دفــاع جوهــری ایــن زنــان در آغــاز حملــه ی داعــش 

و اسارت شــان بــه عنــوان غنایــم جنگــی، نشــان دهنده ی 

حقیقــِت نیــاز بــه تــوان دفاعــی در برابــر نظــام دور از 

ــش  ــه زای ــدام ب ــود م ــخ خ ــول تاری ــه در ط ــت ک اخاقی س

غده هــای رسطانــی  ای چــون داعــش پرداختــه اســت. اگــر مــا 

تــوان دفــاع از خــود را نداشــته باشــیم، متامــی دســتاوردها و 

هــر آنچــه را کســب منوده ایــم 

همیشــه در معــرض تهدیــد 

بازســتاندن از مــا قــرار دارنــد. 

بــه همیــن دلیــل یــک زن قبــل 

از هــر چیــز الزم اســت کــه 

یــاد بگیــرد از خــود محافظــت 

و دفــاع منایــد. بایــد از طریــق 

خــود ســازماندهی، تشــکیل 

دفاعــی و کســب  نیروهــای 

بتوانــد  آگاهــی  و  دانــش 

سیســتم  حملــه ی  برابــر  در 

و  مقتــدر  و  اســتعارگر 

ــتد.  ــتبد بایس مس

ــون  ــی همچ ــات دردناک واقعی

سنگســار، خــود ســوزی زنــان، 

ــدام  ــان، اع ــوردن زن ــک خ کت

کــردن  و تجــاوز بــه آن هــا از 

نبــود نیــروی دفاعــی زنــان در 

ــان را محکــوم  ــن آن ــه اینچنی ــرد ک جامعــه رسچشــمه می گی

ــون  ــت. چ ــوده اس ــوخن من ــدن و س ــته ش ــی، کش ــه بردگ ب

کســی دیگــر، امنیــت مــا را تضمیــن نکــرده و بــه فکــر دفــاع 

از مــا نیســت مــا نیــز نبایــد بــه فکــر ایــن باشــیم کــه دفــاع 

ــارزه  ــه زن مب ــی ک ــم. در جای ــرد واگذاری ــه م ــود را ب از خ

می کنــد، تأثیــرات آن بــه صــورت پرواضــح در وضــع زندگــی 

و رســیدن بــه هــدف، بــه صــورت موفقیت آمیــز و زیبــا 

ــل تشــخیص اســت. قاب

زیبایــی توســط علــوم اجتاعِی 

الهــام گرفتــه از ایدئولــوژی لیــرال 

ــی  دچــار آشــفتگی و اغتشــاش معنای

عمیقــی گشــته اســت. بــرای زن تنهــا 

زیبایی جســانی را اســاس قــرار داده 

و در عین  حــال معیارهــای اشــتباه و 

ــی ایجــاد  ــرای زیبای سودپرســتانه ای ب

منــوده اســت. بدیــن صــورت کــه 

ــک زن  ــدن ی ــمت از ب ــر قس ــرای ه ب

ــف  ــودن تعری ــا ب ــرای زیب ــاری ب معی

ــن پروســه باعــث  منــوده اســت و ای

ــرد  ــم م ــم زن و ه ــی ه ــداوم بردگ ت

اســت.

ــا  ــا متن ــز ب ــال شــده، هرگ ــه شــده و پای ــده گرفت حــق نادی

و خواهــش پــس گرفتــه منی شــود بلکــه بــرای بازپــس 

ــن  ــرو در ای ــن نی ــرای داش ــود. ب ــارزه من ــد مب ــن آن بای گرف

ــیوه؛  ــن ش ــا صحیح تری ــژه و اساس ــازماندهی خود وی راه، س

ــه  ــت ک ــردی اس ــات م ــت و تحمی ــردن حاکمی ــدود ک مح

همــواره خــود را برتر می بیند. رس تســلیم فــروآوردن در برابر 

آنچــه کــه سیســتم بــه مــا تحمیــل می کنــد و پذیــرش آن بــه 

عنــوان قضــا و قــدر، قبــول بردگــی محــض اســت. شــناخت 

ــر توانایــی همجنســان  و کســب آگاهــی جنســیتی، تکیــه ب

خــود، از بیــن بــردن بی اعتــادی نســبت بــه هــم و از میــان 

برداشــن شــکاف ایجــاد 

ــام،  ــط نظ ــده  توس ش

ین  ســب تر منا

بــرای  جایگزیــن 

برتــر  نیــروی 

شــن  نگا نیا

ــردان  م

اســت. ایــن رشوعی   اســت بــرای مبــارزه علیــه ذهنیــت 

 . جنســیت گرا

آنچــه کــه سیســتم بــه مــا تحمیــل می کنــد مطیــع ســاخن 

ــت،  ــت. در ذهنی ــان اس ــاس انس ــدن و احس ــل روح، ب کام

ــد آورده  ــتگی ای پدی ــان وابس ــات، چن ــدن، روح و احساس ب

ــا در PKK احســاس هــر زن،  ــه هــان بردگــی اســت. ام ک

اراده، دانشــی بــر ایــن اســاس کســب منــوده و بــدن و روح 

او متعلــق بــه اوســت و کســی منی توانــد او را ماننــد ُملــک 

ــد. ــکل دهی منای ــود ش ــی خ خصوص

 سیســتم خــود ویــژه ی زنــان در PKK اســتدالل عینــی 

همیــن واقعیــت اســت. هیــچ کــس، متعلــق بــه کســی 

ــد  ــل کســی منی گذارن ــق می نیســت و زندگــی خــود را مطاب

ــوز  ــون هن ــتند. چ ــان نیس ــرای زن ــاهنگی ب ــردان، پیش و م

بســیاری مــوارد بــرای تــاش و کوشــش در برابــر واپســگرایی 

مــردان وجــود دارد و ایــن مبــارزات بــرای پدیــدار 

و  پاکیــزه  روحــی  شــدن 

رســیدن بــه هویتــی 
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ــارزات  ــن مب ــای ای جوهــری جــزء مبن

جوهــر  و  روح  زمانی کــه  اســت. 

منایــان گــردد، شــخصیتی زیبــا نیــز 

ــر  ــود فک ــا وج ــد. ب ــود می آی ــه وج ب

و شــخصیتی کــه بــا آزادی آراســته 

ــار  ــی رسش ــک زندگ ــوان ی ــده می ت ش

داشــت. زیبایی شناســانه  معانــی  از 

نبایــد چنیــن پنداشــت کــه زن توانایی 

انجــام کاری را نــدارد، نبایــد بــا دیــدی 

تنهــا بیولوژیــک بــه زن و جســم او 

نگریســت، بلکــه بایــد بــا نیــروی ذاتی 

و اراده ای قــوی، در پــرورش نیــروی 

جســانی نیــز کوشــید. نبایــد اشــتباه 

ــانی  ــروی جس ــرورش نی ــید؛ پ اندیش

بــرای رقابــت بــا مــرد و بــه کارگیــری 

نیســت.  خشــونت  گســرش  در  آن 

بــه  زنــان  ذاتــی  عکس العمل هــای 

دلیــل دوری از زندگــی طبیعــی، حبس 

شدنشــان در چهاردیــواری خانــه و بــه 

اســارت درآوردن جســم و ذهــن او، 

ــی  ــات اجتاع ــش از حی ــرون راندن بی

و تبدیــل او بــه ُملــک، ضعیــف شــده 

ــم ها،  ــعه ی مکانیس ــد توس ــت. بای اس

واکنش هــای  و  عکس العمل هــا 

ــر تهاجــات علیــه او،  دفاعــی در براب

ــای  ــا زنجیره ــوند ت ــه ش ــاس گرفت اس

ضعیفگــی،  جســانی،  وابســتگی 

ناتوانــی، مــرد را همچــون تکیــه گاه 

دیــدن، بــه آن هــا پنــاه بــردن و از 

ــع محافظــت کــردن، عــدم  آن هــا توق

ــط  ــی مرتب ــس و بردگ ــه نف ــاد ب اعت

ــا  ــان ب ــوند. همزم ــته ش ــا آن شکس ب

پیشــرد عــزم و اراده ی رسکــوب شــده، 

منشــأ  بــه  نیــز  جســانی  نیــروی 

ــود. ــل می ش ــدودی تبدی ــدرت نامح ق

  نظــام کاپیتالیســت کــه از مبــدل 

ــود  ــدرن س ــرده ای م ــه ب ــردن زن ب ک

ــرده و زن را کامــا از رسشــت خــود  ب

مبــارزه ی  ایــن  از  گردانــده،  دور 

از  اســت.  ناراحــت  آزادی خواهانــه 

بــه  ملت هــا  هوشــیاری  و  بیــداری 

ــن  ــاهنگ ای ــه پیش ــان ک ــوص زن خص

بیــداری هســتند هــراس دارد. زیــرا در 

ایــن صــورت؛ نظــام ســود و رسمایــه ای 

را کــه بــر پایــه ی کاال منــودن زن و 

تبدیــل آن بــه ابــزار تبلیغــات تجــاری، 

متامــی  بنابرایــن  مــی رود.  بیــن  از 

ــی و  ــیاه منای ــرای س ــود را ب ــاش خ ت

ــه  ــان ب ــارزات زن ــای مب ــف معن تحری

می گیــرد.  کار 

دلیــل اینکــه رهــر آپــو مبــارزه را 

می دانــد  زیبایــی  آفرینــش  عامــل 

و  مبــارزه  میــان  ارتبــاط  چیســت؟ 

زیبایــی چیســت؟ هان طــوری کــه 

ابتــدای  از  آپــو  رهــر  شــد؛  گفتــه 

کودکــی در برابــر هــر ناحقــی مبــارزه 

ــخصیت  ــارض ش ــال ح ــوده و در ح من

خــود را بــه منــود آزادی و پیشــاهنگ 

ایــن مبــارزه رســانده اســت. رهــر آپــو 

ــی  ــرای متام ــده ی آزادی ب ــژده  دهن م

ــی را از  ــن ویژگ ــت. و ای ــان اس جهانی

طریــق مبــارزه در برابر واپســگرایی ها، 

عــادات، ســنت ها و ناحقی هــا کســب 

منــود. مبــارزه ای برحــق جهــت ایجــاد 

یــک زندگــی عادالنــه بــوده اســت. 

ایشــان بــر همیــن اســاس نیــز بــه هــر 

ــت.  ــارزه را آموخ ــول مب ــی اص کس

هــر ملیتان PKK در برابر واپســگرایی 

مرتجــع  ذهنیــت  جامعــه،  و  خــود 

نظــام اســتثارگر مبــارزه می منایــد. 

هــر انــدازه کــه مبــارزه می منایــد روح 

و ذهــن او زیباتــر و جهانشــمول تر 

می گــردد. بــه همیــن دلیــل مبــارزه بــا ایــن اهــداف، زیبایــی 

ــه ی  ــن جمل ــن ای ــاس گرف ــراه دارد. اس ــه هم ــود ب ــا خ را ب

ــه  ــه: "زين ک ــان گفت ــه شــهید بریت ــه خطــاب ب ــو ک رهــر آپ

ــته  ــا گش ــود، زيب ــه آزاد مي ش ــود، زين ک ــد آزاد مي ش بجنگ

ــد"  ــق ورزي ــدان عش ــوان ب ــردد مي ت ــا مي گ ــه زيب و زين ک

معیاریســت جهــت رســیدن بــه هویــت جوهــری و پیــروزی 

در مبــارزات. شــهید بریتــان هنگامــی کــه بــرای اولیــن بار در 

میــدان مبــارزات زخمــی گشــته بــود بــا خوشــحالی، جراحت 

ــن  ــد. ای ــداد می منای ــی قلم ــی بزرگ ــانه ی زیبای ــود را نش خ

ســخن بیانگــر تأثیــر عمیــق مبــارزات زنــان در رســیدن بــه 

ــای حقیقــی زیبایــی اســت.  معن

زیبایــی توســط علــوم اجتاعــِی الهــام گرفتــه از ایدئولــوژی 

لیــرال دچــار آشــفتگی و اغتشــاش معنایــی عمیقــی گشــته 

اســت. بــرای زن تنهــا زیبایــی جســانی را اســاس قــرار داده 

ــرای  ــتانه ای ب ــتباه و سودپرس ــای اش ــال معیاره و در عین  ح

زیبایــی ایجــاد منــوده اســت. بدیــن صــورت کــه بــرای هــر 

قســمت از بــدن یــک زن معیــاری بــرای زیبــا بــودن تعریــف 

منــوده اســت و ایــن پروســه باعــث تــداوم بردگــی هــم زن و 

هــم مــرد اســت. کاپیتالیســم و مذاهــب آن نظیــر لیرالیســم 

بردگــی  بــرای  ایــن چنینــی  راهکارهــای  و دولت گرایــی 

داوطلبانــه را در جامعــه ترویــج داده و زشــتی عظیمــی 

را جایگزیــن زیبایــی جوهــری منــوده، آن را بــه همــگان 

می قبوالنــد و زن را از جوهــر و تاریــخ خــود دور می   منایــد. 

بازتعریــف شــخصیت انســانی از طریــق پرداخــن بــه ظواهر 

ــان  ــاالرانه زن ــری مردس ــزون در بس ــدن روزاف ــی ش و کاالی

ــوق  ــی س ــر مرصف ــه ظواه ــر ب ــه بیش ــر چ ــق ه ــه تعل را ب

ــی جــز آزادی در  ــان معنای ــرای زن ــی آزادی ب می دهــد. گوی

مــرصف و خریــد کــردن منی یابــد. از همین روســت کــه یکــی 

از مهم تریــن و شــاید نخســتین هــدف پروپاگانــدای مرصفــی 

ــا  ــه داری ب ــد. رسمای ــکیل می دهن ــان تش ــه را زن رسمایه داران

بهره گیــری از رســانه های جمعــی زنــان خانــه دار را بــه 

ــریان  ــه مش ــون ب ــدگان تلویزی ــن بینن ــوان پرمخاطب تری عن

اصلــی کاالهــای مرصفــی خــود بــدل می کنــد. اهمیــت 

ســطح و ظواهــر، زنــان بیــرون آمــده از پشــت پســتوها را به 

جســتجوی آزادی در زیبایــی ظاهــر و ارائــه ی تــن محصــور 

ــی در  ــه حت ــت ک ــب اینجاس ــاند. جال ــود می کش ــده ی خ ش

ایــن مــورد نیــز زنــان بــه رغــم تصورشــان، از آزادی برخــوردار 

نیســتند بلکــه بــا تــاش بــرای جــا دادن خــود در قالب هــای 

تعریــف  شــده، تــن خــود را هــر چــه بیشــر در معــرض کنرل 

و رسکــوب قــرار می دهنــد. گرایــش روزافــزون بــه تبعیــت از 

ــه  مــد، افزایــش پرشــتاب جراحی هــای زیبایــی و تخریــب ب

ــان  ــه  ی تــن نشــان از ابــژه شــدن فزاینــده زن ظاهــر خاقان

در جهــت رقابــت بــرای لــذت بــردن مــردان و ســود بــردن 

ــه ی تعاریــف محــدود از  ــا ارائ ــه داری ب ــه دارد. رسمای رسمای

آزادی زنــان مثــا آزادی پوشــش و حجــاب، مبــارزه ی آنــان را 

بــه مســیرهای خودخواســته هدایــت کــرده و خواســته های 

زنــان را بــه یکــی از ســودآورترین ابــزار خود مثــا در صنعت 

آرایــش تبدیــل می کنــد. هانطــور کــه شــواهد نشــان 

می دهنــد حتــی متغیرهایــی ماننــد ســطح تحصیــل آگاهــی 

نیــز مانعــی در مقابــل نیازهــای کاذب مرصفــی ایجــاد شــده 

در زنــان بــه حســاب منی آیــد و ایــن نشــان دهنــده درجــه ی 

هژمونیــک شــدن نئولیرالیســم و شــعارهای آن در بیــن زنــان 

اســت.حال آن  کــه رهــر آپــو اقــدام بــه تحليــل هويــت زن 

كــه متامــي اَشــكال بردگــي در شــخصيت وي آزمــوده شــده 

ــار و  ــپس وي را هم قط ــت، س ــده اس ــده ش ــه او قبوالن و ب

رشيــك زندگــِي راه »آزادي و برابــري« منــودن، رشط بنيادينــي 

بــراي داشــن شــخصيِت بــا اخــاق و زيبــا می نامــد. تئــوری 

ــوی قــوی در  ــد آلرناتی ــی کــه رهــری تعریــف می منای زیبای

برابــر تئــوری زیبایــی کاپیتالیســم اســت. رهــر آپــو زیبایــی 

را همچــون دوســت داشــن تاریــخ خــود، اراده ی خــود، 

ــی زن در  ــد. زیبای ــف می منای ــود تعری ــت خ ــناخت هوی ش

روح، میــزان دانایــی، تفکــر، تصمیم گیــری نیــک و صحیــح و 

ــارزات او در راه دفــاع آن هاســت. مب
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انقــاب ایــران در بهمــن مــاە ســال 1357بــا مشــارکت 

طبقــات مختلــف مــردم، بازاریــان، احــزاب سیاســی مخالــف 

ــون  ــجویان و روحانی ــنفکران، دانش ــوی، روش ــت پهل حکوم

شــیعه در ایــران انجــام پذیرفــت. حضــور فعــال و موثــر زنان 

ــاط  ــان از نق ــان مخالف ــا در می ــار و ملیت ه ــی اقش از متام

عطــف ایــن انقــاب بــود. نظــام پادشــاهی حاکــم بــا اینکــه 

جــوی مخــوف و ســلطه جویانه بــر جامعــه گســرانیده بــود، 

نتوانســت از خشــم خلــق و زنــان در امــان مانــده و رسنگون 

ــه  ــم اینک ــاب علی رغ ــه انق ــود ک ــی ب ــن در حال ــود. ای نش

ــر روی  ــت راه ب ــا نتوانس ــت، ام ــی داش ــه ای مردم درون مای

ــی  ــم قبل ــر از رژی ــر و اقتدارگرات ــدن رژیمــی مرکزگرات کارآم

ببنــدد. خمینــی کــه بــر مــوج برخواســته از میــان نیروهــای 

آزادی خــواه موجــود در ایــران ســوار شــده بــود، نظــام 

دلخواهــش را ســازماندهی و زمــام امــور را بــه دســت گرفت. 

اندیشــه ها و شــخصیت های موثــر دینــی، احزابــی همچــون 

تــودە و دیگــر احــزاب فعــال در ایــن شــورش ضــد ســلطنتی 

حضــور برجســته ای داشــتند. بــا ایــن همــه پــس ازپیــروزی 

بــه دلیــل مرکزگرایــی ایــن نیروهــا و عــدم همبســتگی آن هــا، 

و خمینــی از ایــن فرصــت اســتفادە کــردە، جهــت در دســت 

گرفــن ســکان انقــاب بــه کشــور بازگشــته بــود فرماندهــی 

کل قــوا را در دســت گرفــت. 

رژیــم پهلــوی رسنگــون شــدە بــود وســه ســتون نگاه  دارندە ی  

ــر  ــر اث ــار، ب ــی درب ــی و مال ــدرن، نظــام حایت ــش م آن؛ ارت

شــانزدە مــاە درگیری هــای خیابانــی، شــش مــاە راهپیایــی 

مردمــی وپنــج مــاە اعتصــاب فلج کننــدە، کامــا بــه دســت 

خمینــی و دیگــر روحانیــون هــواداراش افتــاد. ســومین رئیس 

ســازمان امنیت )ســاواک ( دســتگیر شــد و در دادگاە انقاب 

بــا حضــور بســیاری از انقابیــون دادگاهــی شــد. اما بســیاری 

دیگــر از اعضــای ســاواک کــه نقش ویــژه ی آن هــا رسکوبــی 

نیروهــای ضــد نظــام ســلطنتی و عامــل شــکنجه و کشــتار  

ــه پیوســته و  ــازه شــکل گرفت ــم ت ــه رژی ــود ب ــن نیروهــا ب ای

جــزء مــزدوران خوش خدمــت اربــاب نــو گشــتند. آنــان 

ــم  ــی رژی ــازوکارهای امنیت ــود را در س ــای خ ــام تجربه ه مت

ــا رس کار  ــد ب ــا می کردن ــه ادع ــون ک تحــت ســلطه ی روحانی

جامعه ی بسیج زنان
مسلخ گاه هویت زنان ایران 

نوال ژیان

آمدن شــان بــه معنــای تخریــب زندان   هــا، 

خامتــه ی شــکنجه ها، پایــان قتــل عــام جوانان 

ــده ی  ــان حقــوق بــر، مناین و خــود از حامی

آزادی و دموکراســی هســتند، بــه کار بســتند. 

ایــن همزمــان بــود بــا عملیات هــای دوره ای 

ــر،  ــا شــدت هــر چــه متام ت ــه ب و منظمــی ک

صــورت  معرضیــن،  تحــرکات  برابــر  در 

پذیرفــت. 

دیــری نگذشــت کــه رژیــم فاشیســت ایــران 

نظــام انکارگــرای خــود را بســط و اعــام 

اقتصــادی،  فرهنگــی،  غنــای  متــام  منــود. 

منابــع انســانی و جغرافیایــی موجــود در 

ایــران را بــه انحصــار نیروهــای امنیتــی– 

حفــظ  جهــت  درآورد.  خــود  اطاعاتــی 

ــک خــود،  ــر دمکراتی ــت غی ــدار و حاکمی اقت

متــام تجربیــات رژیــم پیشــین خــود را بــه کار 

بســت و مبــارزان آزادی خواهــی را کــه هنــوز 

خواهــان آزادی و برابــری بودنــد دســتگیر 

کــردە و در ســیاهچال های ســابق ســاواک 

حبــس منــود. علیرغــم آنکــه قانــون اساســی 

رژیــم ایــران شــکنجه را رصاحتــا ممنــوع 

ــود، امــا هــر آنچــه کــه از زندان هــا  کــردە ب

از  حاکــی  می یافــت،  بازتــاب  بیــرون  بــه 

اعــال وحشــیانه ترین شــیوه های شــکنجه 

بودنــد. از آن جملــه می تــوان بــه شــوک 

ســلول  ســیگار،  بــا  ســوزاندن  الکریکــی، 

انفــرادی، تجــاوز و آزار جنســی اشــاره منــود. 

ــت  ــت موق ــاب 57، دول ــس از انق ــای پ ــتین روزه در نخس

ــک  ــه ی ــک ب ــه نزدی ــت فقی ــرای پشــتیبانی ازسیســتم والی ب

هــزار تــن از جوانــان را گــرد آوردە و یــک نیــروی شــبه 

نظامــی تشــکیل دادندکــه بعدهــا بــه گارد ملــی یــا ) ســپاە 

پاســداران( شــناخته می شــد. رسکــوب مجاهديــن خلــق، 

دســتگريی رسان حــزب تــوده، رسکــوب اعراضــات و رسکــوب 

گروه هــا و احــزاب سياســی چــپ در کردســتان، بلوچســتان 

و دیگــر بخش هــای ایــران، از فعاليت هــای درون مــرزی 

بــه کشــته  کــه  اســت  آن ســال ها  در  پاســداران  ســپاه 

ــر  ــياری منج ــواه بس ــان های آزادی خ ــدام انس ــا اع ــدن ي ش

ــا در  ــت  خلق ه ــارزات و مقاوم ــه ی مب ــه در نتیج ــد. البت ش

ــن کشــتارها، تعــداد بی شــاری از نريوهــای ســپاه  ــر ای براب

ــز کشــته شــدند.  پاســداران ني

 آذر مــاه 1358 رژیــم ایــران خواســتار آمــوزش نظامــی 

همگانــی و تشــکیل ارتــش 20 میلیونــی تحــت عنــوان بســیج 

را صــادر منــود. خمینــی در جمــع اعضــای ســپاە پاســداران 

در مرکــز شــهر تهــران تاکیــد کــرد؛ همــه جــای ایــن مملکــت 

بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بعــد از چنــد ســال اگــر بیســت 

میلیــون جــوان داشــته باشــیم، هــر بیســت میلیــون نفرشــان 
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ایــن ســخنان خمینــی ســپاه  از  پــس  باشــند.  تفنگــدار 

پاســداران، نــريوی شــبه نظامــی ديگــری را تاســيس کــرد کــه 

ــاد. بســیج یکــی از  ــريوی مقاومــت بســيج" نه ــام آن را "ن ن

ــی رود  ــار م ــه ش ــداران ب ــپاە پاس ــه ی س ــای پنجگان نیروه

کــه گــرد آوری، مدیریــت و ســازماندهی نیروهــای داوطلــب 

و ضــد  محافظه کارانــه  اهــداف  راســتای  در  را،  مردمــی 

ــازد. ــی می س ــام را عمل ــی نظ اجتاع

ــام ســازمان "بســیج مســتضعفین" هــم  ــا ن ــه ب ــرو ب ــن نی ای

شــناخته شــده اســت، ســال 1358 بــه فرمــان خمینــی 

ــامی  ــورای اس ــس ش ــب مجل ــس از تصوی ــد، پ ــکیل ش تش

در ســال 1359 بــه طــور قانونــی رســمیت پیــدا کــرد و 

ــق  ــت. طب ــتقیم داش ــته گی مس ــداران وابس ــپاە پاس ــه س ب

بســیج  اســتخدامی ســپاە،  مقــررات  قانــون   13 مــاده ی 

ــش 20  ــق ارت ــت تحق ــه جه ــود ک ــاق می ش ــردی اط ــه ف ب

میلیونــی تحــت پوشــش ســپاە در می آیــد. بــه موجــب 

همیــن مــادە بســیجیان بــه ســه بخــش بســیج عــادی، 

بســیج فعــال و بســیج ویــژە یــا پاســداران افتخــاری تقســیم 

ــه ی ســوم  ــدا متشــکل از الی می شــوند. بســیج فعــال در ابت

مــورد نظــر موسســان ســپاە بــود، یعنــی بخــش مردمــی کــه 

تحــت نظــر نیروهــای ســپاە آمــوزش می دیدنــد و یکــی 

از وظایــف آنــان؛ زیــر نظــر گرفــن تحــرکات هــواداران 

گروهــای سیاســی و اطاع رســانی بــه ســپاە پاســداران بــود. 

در جنــگ ایــران و عــراق رژیــم ایــران از بســیجیان بیشــر بــه 

ــرد.  ــتفادە می ک ــا اس ــی در جبهه ه ــای اعزام ــورت نیروه ص

حضــور در تظاهــرات و درگیری هــای خیابانــی بــرای مقابلــه 

مدنــی،  اعراضــات  و  سیاســی  گروە هــای  تجمعــات  بــا 

ــاب  ــود. انق ــال ب ــیج فع ــای بس ــر از ماموریت ه ــی دیگ یک

فرهنگــی توســط نیروهــای بســیج در حملــه بــه دانشــگاە ها 

کــه در دگرگون ســازی نظام هــای اقتدارگــرا از نقــش و تــوان 

چشــمگیری برخــوردار بودنــد، آغــاز شــد. انقــاب فرهنگــی 

ــام  ــا نظ ــط ب ــای مرتب ــه ای از رویداده ــه مجموع ــران، ب ای

آمــوزش عالــی در جمهــوری اســامی ایــران گفتــه می شــود 

کــه بــا هــدف پاک ســازی اســتادان و دانشــجویانی کــه از دید 

ــار  ــرب زده« به ش ــران، »غ ــامی ای ــوری اس ــت جمه حکوم

می رفتنــد، صــورت پذیرفــت. از انقــاب فرهنگــی ایــران بــه 

یــاد می گــردد. پیــش  عنــوان اسامی ســازی دانشــگاه ها 

دانشــگاه های  فرهنگــی،  انقــاب  رشوع  از 

ایــران، از مهمریــن کانون هــای اصلــی حضــور 

اســامی  جمهــوری  نظــام  علیــه  مخالفــان 

ــت  ــت حکوم ــا از دس ــت آنه ــد و وضعی بودن

خــارج شــده بود. در اواخــر فروردیــن مــاه 

ــا  ــاب، ب ــورای انق ــیدی، ش ــال ۱۳۵۹ خورش س

ــه گروه هــای سیاســی فعــال  ــی، ب ــد خمین تأیی

ــه دفرهــای خــود  ــرای تخلی در دانشــگاه ها، ب

در دانشــگاه ها، مهلتــی ســه روزه داد کــه 

طــی ایــن روزهــا، درگیــری و خشــونت در 

ــت  ــدت گرف ــران ش ــف ای ــگاه های مختل دانش

و چندیــن نفــر کشــته، تعــداد زیــادی نیــز 

مجــروح شــدند. ایــن رویــداد، رسآغــاز »انقاب 

ــی  ــه تعطیل ــود ک ــوب می ش ــی« محس فرهنگ

ــال و  ــر از دو س ــدت بیش ــه م ــگاه ها ب دانش

اخــراج صدهــا تــن از اســتادان و هــزاران تــن 

ــرال  ــرا و لی ــش، چپ گ از دانشــجویان دگراندی

ــت. ــی داش را در پ

از طرفــی رژیــم ایــران بــه طــرز موثــری از 

ــه در رسنگون ســازی   ــان ک ــرو و جســارت زن نی

نظــام ســلطنتی نقــش بــه ســزایی داشــتند در 

ــرآوردن  ــی  و ب ــه ی سیاس ــرد برنام ــیر پیش مس

اهــداف خــود بــه کار بســتند. بســیج خواهــران 

ــته و در  ــازمانی وابس ــژه ی س ــا نقش وی ــه ب ک

واقــع خدمتگــذار ایــن برنامــه و سیاســت های 

ــد.  ــیس ش ــال 1359 تاس ــود س ــاالرانه  ب مردس

اعضــای بســیج خواهــران در دوران جنــگ 

ایــران و عــراق، پشــت جبه  هــا و بــه دور از 

میادیــن جنــگ، در کمپ هــای مخصوصــی 

ــد،  ــرده بودن ــا ک ــان بن ــوزش آن ــت آم ــه جه ک

دفاعــی  آمادگــی  و  نظامــی  آموزش هــای 

می دیدنــد. از  میــان هــزاران عضــو زن بســیج 

اکــرا بــا رسبــازان ارتبــاط فامیلی داشــتند. ســن 

تقریبــی آنهــا مابیــن 18 تــا 38 ســال بــود، آنــان 

ــه ی  ــرای پرســتاری و آشــپزی و ارتقــای روحی ب

رسبــازان و کمــک بــه خانــوادە ی رسبــازان نیــز 

کار می کردنــد. بــا ایــن کــه صدهــا تــن از 

آنــان در ایــن جنــگ آســیب دیــده و یــا کشــته 

شــدند، امــا چــون نظــام بــا دیــدی ابــزاری بــر 

مبنــای ایدئولــوژی اقتدارگــرا ایــن نهــاد را بنیاد 

نهــاده بــود فراموش شــدند. خواســِت مبارزاتی 

و آرزوی مشــارکت بســیاری دیگــر از ایــن 

ــده و وعیدهــای  ــا وع ــم ب ــه رژی ــان هــم ک زن

ــگ  ــای جن ــه جبه ه ــود ب ــته ب ــن توانس دروغی

ــس از  ــد، پ ــوق ده س

ــرآب  ــروزی، نقــش ب پی

شــد و دیگــر بــاره زنان 

منازلشــان  روانــه ی 

شــدند. بیشــر از یــک 

دارای  و  خانــه دار  زن 

بــودن  مــادر  نقــش 

هیــچ نقشــی بــه زنــان 

نــداده و تــا بــه امــروز 

ــاد  ــن نه ــش ای ــز نق نی

مقابلــه  در  همچنــان 

ــت  ــگ مقاوم ــا فرهن ب

زنــان  انقابی گــری  و 

از نهــاد ترویــج ضــد 

و  خیانــت  فرهنــگ 

نیــروی  نابودســازی 

جامعــه  در  انقــاب 

اســت.  نرفتــه  فراتــر 

والیــت فقیــه نیــز در همیــن راســتا بیشــر بــر 

قداســت و اهمیــت خانــه و زن خانه دار شــدن 

ــه  ــای جامع ــی عرصه ه ــی ورزد. متام ــد م تاکی

ــر  ــون ب ــای گوناگ ــت و قدغن ه ــا ممنوعی را ب

ــران  ــم ای ــفانه رژی ــاخت. متاس ــگ س ــان تن زن

ســال حکمــداری   37 در طــول  اگــر  حتــی 

خــود زمینــه ی مشــارکت زنــان در عرصه هــای 

اجتاعی-سیاســی را فراهــم ســاخته باشــد نیــز 

براحتــی می تــوان گفــت کــه بــر مبنــای چنیــن 

ذهنیــت پراگاتیســتی برقــرار بــوده اســت. بــه 

بــه  بســیجی  کارت عضویــت 

کارت حــق حیــات تبدیــل شــده و بــا 

پایــال منــودن متامــی هویت هــای 

انســان ها  مغــز  جامعــه،  متفــاوت 

اطاعــت  و  خواب رفتگــی  دچــار  را 

ــا  ــان ب ــد. ارگانهــای نظارتــی زن می منای

ــارت  ــا و نظ ــت زدن در خیابان ه گش

بــر حجــاب و حضــور زنــان در ســطح 

دانشــگاەها، مدارس و ادارات، شــهرها 

ــودن و  ــزه من ــتاها، در ملیتاری و روس

اعــال فشــار بــر روح و جســم زنــان 

در ناامــن منــودن جامعــه بــرای زنــان 

ــردازد ــش می پ ــای نق ــه ایف ب
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عنــوان مثــال؛ هــر زنــی در ایــران از ســن 18 ســالگی بــه بعد 

ــده ی  ــد مناین ــات را دارد و می توان حــق مشــارکت در انتخاب

سیاســی خویــش را انتخــاب کنــد، در ضمــن رأی او همچــون 

ــن  ــول اســت. امــا همی ــل قب ــغ و عاقــل قاب یــک انســان بال

ــت و  ــه ی سیاس ــارکت در عرص ــق مش ــل ح ــغ و عاق زن بال

مراجــع تصمیــم گیــری، مدیریــت و اجرایــی را نــدارد و 

طبــق مادهــی 115 قانــون اساســی، رییــس جمهــور بایــد از 

میــان رجــال مذهبــی و سیاســی انتخــاب شــوند. ایــن خــود 

نشــان از نــکات ضــد و نقیضــی دارد کــه تصویــب و اجــرای 

دیگریســت.  رد  بــر  دال  یکــی، 

حتــی اگــر به نــدرت زنانــی در 

عرصــه ی سیاســی حضــور داشــته 

دمکراتیــک  جهــت  باشــند، 

ــان در  ــن زن ــا بکارگرف ــدن ی منایان

بــا  مقابلــه  سیاســت   گذاری  های   

نیروهــای دمکراتیــک و یــا جهــت 

میــان  در  مروعیــت  کســب 

جامعــه ی ایرانــی و جهانــی بــکار 

گرفتــه می شــوند. 

از طرفــی دیگــر زنانــی کــه در 

جنــگ 8 ســاله نقــش بــه ســزایی 

ــه  ــر علی ــود ب ــن ب ــتند، ممک داش

ــم  ــس رژی ــد. پ ــام کنن ــت قی دول

بــا  تــا  بــود  تــاش  در  ایــران 

بسیج ســازی  فرهنــگ  گســرش 

زنــان، اراده و توانایــی دفــاع از 

خــود را در چارچــوب خواســته ها 

و منافــع دیکتاتورانــه  اش ســطحی 

و حتــی از معنــای حقیقــی آن 

خــارج ســازد. بدیــن صــورت زنــان 

را بــدون شــناخت و آگاهــی از 

وضعیــت جامعــه و همجنســان 

خویــش در چنیــن نهــادی کــه 

چرخ دنده هــای  نقــش  دارای 

و  اســت، هســته  کننــده  خــرد 

پایه هــای اجتــاع کــه از زنــان 

بــه ویــژه زنــان جــوان پدیــد 

می آینــد را آســیاب و بــه بــاد فنــا بســپارد. 

زنــان بســیجی از آن پــس تــا بــه امــروز همچــون اســلحه ی 

زنــان  رسکــوب  در  ایــران  مردســاالر  نظــام  اســراتژیک 

آزادی خــواه بــکار گرفتــه می شــوند. ترویــج سیاســت زن 

علیــه زن یــا زن ضــد زن در نهــاد و ســازمانهای مختلــف بــا 

عنــوان بســیج خواهــران و خواهــران زینــب و ... کــه مــدل 

ــه نظــام را بــه جامعــه تحویــل داده،  زنــی کامــا وابســته ب

ــه خشــونت و  ــز ب ــه بیشــر از هــر چی مــورد دیگریســت ک

ــت.  ــیده اس ــودی بخش ــیری صع ــان، س ــه زن ــی علی نسل کش

بن مایه هــای  اساســی ترین  از  سیاســتی  چنیــن  ترویــج 

ایدئولــوژی نظــام والیــت فقیــه اســت. تحــت قوانیــن 

"امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر" در ســطح جامعــه، بــه 

گونــه ای خواهــران بســیج را بــر ضــد زنــان بــکار گرفتــه کــه 

ــر زن از هــم گســیختگی و عــدم  ــه و نفــرت زن در براب کین

ــان را از  ــورت زن ــن ص ــراه دارد. بدی ــه هم ــان را ب ــاد آن اتح

ــازند.  ــف می س ــان ضعی ــق زن طری

ــه  ــوژی مردمآبان ــا ایدئول ــان ب ــیجی چن ــان بس ــه ی زن اندیش

از آزاداندیشــی  شستشــو داده می شــود کــه فرســنگ ها 

دور گشــته و بیشــر از مــردان در ترویــج خشــونت بــر علیــه 

ــد. ــل می مناین ــان عم زن

راه انــدازی پایگاه هــای بســیج در مناطــق کوردنشــین و 

بخصــوص روســتاها از سیاســتهای بــارز رژیــم ایــران در ایــن 

زمینــه میباشــد. زنــان بســیجی را جهت هرچه بیشــر وابســته 

ــم،  ــت و ســاختار جنســیت گرای رژی ــه ذهنی ــان ب منــودن زن

ــای  ــی عرصه ه ــه متام ــرای ورود ب ــبزی ب ــون کارت س همچ

اجتــاع از دبســتان گرفتــه تــا دانشــگاه و متــام نهادهــا مــورد 

ــه  ــت بســیجی ب ــد. کارت عضوی ــرار می دهن سوءاســتفاده ق

کارت حــق حیــات تبدیــل شــده و بــا پایــال منــودن متامــی 

هویت هــای متفــاوت جامعــه، مغــز انســان ها را دچــار 

نظارتــی  ارگانهــای  می منایــد.  اطاعــت  و  خواب رفتگــی 

ــاب  ــر حج ــارت ب ــا و نظ ــت زدن در خیابان ه ــا گش ــان ب زن

ــدارس و ادارات،  ــگاەها، م ــطح دانش ــان در س ــور زن و حض

ــار  ــال فش ــودن و اع ــزه من ــتاها، در ملیتاری ــهرها و روس ش

بــر روح و جســم زنــان در ناامــن منــودن جامعــه بــرای 

زنــان بــه ایفــای نقــش می پــردازد. ایــن ســازمان تاکنــون52 

هــزار نفــر را در ایــران، از طریــق دورەهــای متمرکــز و غیــر 

ــرورش  ــاف و حجــاب" پ ــوان "کارشــناس عف ــه عن ــز ب متمرک

منــوده تــا بــا حضــور در مــدارس و دانشــگاەها، نســلی 

مطیــع و فرمانــر آمــاده مناینــد. بــا دادن رس پنــاه مناســب، 

ــی، دانشــجویانی  ــل بیمــه ی درمان ــی از قبی حقــوق و مزایای

ــد بــه  ــرای ادامــه ی  تحصیــل بــه کان شــهرها می رون کــه ب

ایــن نهــاد جــذب می شــوند. بــا توجــه بــه ســند چشــم انداز 

چنــد ســاله ی دولــت در خصــوص تعریــف بســیج  می تــوان 

ــا متامــی اســتعداد  گفــت؛ بســیج بســری را فراهــم کــردە ت

و توامنندی هــای جامعــه از حالــت پتانســیلی تهدیــدوار 

در برابــر منافــع نظــام، بــه صــورت متــام و کــال بــه منبــع 

ــل شــوند.  ــرای نظــام تبدی ــه ا ی ب ــه ی روزان تغذی

امــروز بســیج دانشــجویی گســردە ترین تشــکل مردمــی 

ــران و  ــم ای ــه از رژی ــه جانب ــاع هم ــه در دف ــت ک ــان اس زن

دســتاوردهای آن تحــت عنــوان توصیه هــای اســام، متــام 
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ــوان  ــه عن ــکل ب ــن تش ــرد. ای ــه کار می گی ــود را ب ــوان خ ت

ــت  ــم هوی ــر تحکی ــاخص هایی نظی ــجم از ش ــازمانی منس س

دینــی، ملــی، ترویــج فرهنــگ فاطمــی و پرچمــدار نهضــت 

ــان  ــنفکری زن ــط روش ــردە و محی ــی ک ــود را معرف ــان خ زن

را تحــت فشــاری ســخت قــرار می دهــد. بــا مروعیــت 

و زمینــه ی ابــراز وجــودی کــه از نظــام کســب کــرده، 

تعامــل اثــر بخشــی را بــا دیگــر ســازمان های دولتــی و 

ــه  ــه ی آن ب ــه در نتیج ــرده ک ــاد ک ــی ایج ــکل های مردم تش

کاراکــری تخریبــکار دســت یافتــه و رژیــم بــا بهرە منــد 

ســاخن ایــن نهــاد از دانــش روز 

و  اطاعاتــی  فن آوری هــای  و 

ــا از  ــت ت ــدد اس ــی در ص ارتباط

ــذ و  ــی مناف ــان، متام ــن زن راه ای

تســخیر  را  جامعــه  بافت هــای 

پایــگاە  فعالیت هــای  منایــد. 

حــول  دانشــگاه ها  در  بســیج 

ــه  ــی بســط یافت ــن محورهای چنی

و تقویــت می شــود. شناســایی 

و  دانشــگاە  عالــی  اهــداف 

پــرورش دادن آن بــه نفــع رژیــم 

دانشــجویان  رسکــوب  جهــت 

ــوان حجــاب،  معــرض، تحــت عن

فضــای اندیشــه و تولیــد فکر آزاد 

را بــا تنگنــا مواجــه می ســازند. 

ابــراز  و  اعــراض  صــورت  در 

پروندە ســازی  بــا  نارضایتــی، 

ــن  ــات چندی ــن زح ــاد رف ــر ب ــرس ب ــه ت ــراج همیش ــا اخ ی

ــز  ــی و مترک ــرده و فردگ ــل ک ــان تحمی ــر روح زن ــاله را ب س

ــد.  ــزوی می مناین ــان را ســطحی، منحــرف و من اندیشــه ی آن

در دانشــگاه ها، طــی تشــکیل جلســاتی دربــاره ی آشناســازی 

دانشــجویان بــا بســیج و اســتفاده از راهکارهایــی همچــون 

ــد  ــاجد، می خواهن ــور در مس ــاز و حض ــه من ــان ب ــذب آن ج

ــاع  ــا ارتج ــان را ب ــات روحــی آن ــی و معنوی جســتجوی ذهن

ــد.  ــوا گردانن ــی محت ــود ب ــی خ ــام سیاس اس

مهره هــای  شــده،  جــذب  اعضــای  بعــدی  مرحلــه ی  در 

تعییــن  پیــش  از  پروژه  هــای  و  برنامــه  پیاده ســازی 

شــده می گردنــد و رژیــم خــود بــه نظــاره می نشــیند. 

ســهمیه بندی دانشــگاه ها، رشوط اســتخدام و ممنوعیــت 

بــرای دخــران، حجــاب  تحصیلــی  رشــته های  از  برخــی 

اجبــاری و حتــی دخالــت در شــیوه و رنــگ لبــاس، حقــارت 

بــه لبــاس و فرهنــگ ملیتهــای موجــود در ایران، توزیــع مواد 

مخــدر و تخدیــر ذهــن زنــان و جوانــان، ترویــج بی اخاقــی 

و از میــان بــردن حساســیت های ارزشــی، افزایــش آمــار 

زندانیــان سیاســی )کــه البتــه تــا بــه امــروز موجودیــت 

ــکار  زندانــی سیاســی از طــرف دولت مــردان رژیــم مــورد ان

اعــدام  افزایــش  واقــع شــده(، 

طاقت فرســا  شــکنجه های  و 

منونــه  از    .... و  زندانهــا  در 

سیاســتهای خشــونت زای رژیــم 

می باشــد  ایــران  جامعه ســتیز 

ــل را  ــات و تحصی ــداوم حی ــه ت ک

بــرای جوانــان بخصــوص زنــان 

جــوان بــا مشــکل مواجــه ســاخته 

ــت. اس

روژهــات  و  ایــران  در رسارس   

از  نفــر  صدهــا  کوردســتان 

خانــوادە ی  از  کــه  زنانــی 

زندانیــان سیاســی، یــا مبــارزان 

ــا  ــی ب ــه نوع ــا ب ــواه و ی آزادی خ

در  مدنــی  فعــاالن  و  نهادهــا 

ایــن  بــرای  هســتند،  ارتبــاط 

در  عضویــت  بــه  حــارض  کــه 

نهادهــای بســیج و مــزدوری بــرای رژیــم نگشــته اند، بــا 

ــازە ی  ــتند، اج ــی هس ــی تحصیل ــای عال ــه دارای رتبه ه اینک

ــون  ــتغال همچ ــق اش ــد، از ح ــگاە را ندارن ــه دانش ــن ب رف

خلبانــی، قاضــی و بســیاری مشــاغل تاثیرگــذار محــروم 

ــتند  ــی هس ــواردی اساس ــور، م ــوارد مذک ــی م ــتند. متام هس

کــه وضعیــت اجتاعــی - اقتصــادی زنــان و  بــه طــور کلــی 

متامــی جامعــه را بــا مشــکل مواجــه میســازد. 

بخــش بزرگــی از اعضــای بســیج زنــان از میــان خانواده هــای 

فقیــر، بــه دور از آگاهــی ملــی، اجتاعــی، سیاســی و اکــرا 

جــزء دخــران فــراری هســتند کــه روزی از ســلطه ی پــدران 

ایــران در راســتای اهــداف 

غیــر انســانی خــود در چنــد ســال 

اخیــر بســیار بیشــرت از مــردان، 

آوری  جمــع  جهــت  را  زنــان 

اطاعــات )جاسوســی( وظیفــه دار 

می کنــد. طــی تحقیقــات صــورت 

گرفتــه، دریافتیــم که گام نخســت 

متامــی  آموزش هــای  آغــاز  در 

ایــن زنــان تجــاوز جنســی توســط 

عنــارص وابســته بــه دولــت، جهت 

ترســاندن و ضانــت همــکاری 

ــد ــت می باش ــا دول ــا ب آن ه

و خشــونت موجــود در محیــط خانــواده  گریختــه و بــه 

جامعــه پنــاه بــرده بودنــد، می باشــند. شــیوه ی بــه کارگیــری 

ایــن زنــان در ترویــج فحشــا بــه صــورت دایــر منــودن دفاتــر 

همرس یابــی، خریــد و  فــروش زنــان جــوان بی  پنــاه در 

شــهرهای مختلــف بــه ویــژه شــهرهایی کــه بــا دیــد امنیتــی 

بــه آن می نگرنــد، بــه عنــوان نیروهــای دارای ابتــکار عمــل 

معطــوف بــه رژیــم و همچنیــن بــه کارگیــری ایــن زنــان در 

ــد.  ــان زن می باش ــکنجه ی زندانی ش

فرزندانــی کــه در نتیجــه ی سیاســت های فراهــم منــودن 

زمینــه و ترویــج ازدواج میــان زنــان عضــو بســیج بــا عنــارص 

اطاعاتــی -  امنیتــی رژیــم بــه دنیــا می آینــد، از جنــس 

و بافــت دولــت بــوده و بــه رس پــا نگه داشــن ســازوکار 

اســتثارگری رژیــم، مروعیــت بیشــری می بخشــند. آن هــا 

از هــان کودکــی آموزش هــای مدنظــر نظــام را دیــده و 

بــه فــرد مفیــد دولــت مبــدل می شــوند. اگــر تنهــا بــه یکــی 

ــت؛  ــن گف ــوان چنی ــم، می ت ــاره کنی ــان اش ــای آن از ویژگی ه

در برابــر زبــان و فرهنــگ اجتاعــی رفتارهــای انکارگرایانــه 

پیشــه کــرده، تــا حــد مــزدوری پیــش رفتــه و بــه نسل کشــی 

ــه  ــژه جــای گرفت ــان در یگان هــای وی می انجامــد. بیشــر آن

ــی شــورش های مردمــی  ــه صــورت رسکوب و کارکــرد آن هــا ب

از طریــق خشــونت های بی پــروا اســت.  در چنــد ســال 

اخیــر بــا پــرورش ایــن کــودکان تــا ســن نوجوانــی و جوانــی 

فعالیت هــای بســیج خواهــران بــه شــیوه های گوناگــون 

گســرش یافتــه اســت. ایــن فعالیت هــا بــه مرحلــه ای رســیدە 

کــه زنــان جــوان را در جاسوســی های داخلــی در مقابــل 

دولت هــای  و  کشــور  داخــل  در  آزادی خــواه  نیروهــای 

ــه کار  ــدل اطاعــات ب ــه صــورت وســیله ی رد و ب خارجــی ب

ــه  ــالگی ب ــا 35 س ــنین 18 ت ــوان در س ــان ج ــد. زن می گیرن

ــیج  ــای بس ــاه در پایگاه ه ــول 20 م ــاعته در ط ــور 24 س ط

ــان  ــن زن ــان ای ــد. در پای )خواهــران زینــب( آمــوزش  می بینن

بــه نــدرت مســتقیا در جنــگ رشکــت می کننــد، بلکــه 

ــه  ــی بســیج خواهــران ب بیشــر توســط آژانس هــای اطاعات

فعالیــت خواهنــد پرداخــت. ایــران در راســتای اهــداف غیــر 

انســانی خــود در چنــد ســال اخیــر بســیار بیشــر از مــردان، 

زنــان را جهــت جمــع آوری اطاعــات )جاسوســی( وظیفه دار 

می کنــد. طــی تحقیقــات صــورت گرفتــه، دریافتیــم کــه گام 

نخســت در آغــاز آموزش هــای متامــی ایــن زنــان تجــاوز 

جنســی توســط عنــارص وابســته بــه دولــت، جهــت ترســاندن 

و ضانــت همــکاری آن هــا بــا دولــت می باشــد. ایــن نشــأت 

گرفتــه از ذهنیــت متجــاوز مردســاالر اســت کــه جنســیت زن 

را هاننــد ابــزاری جهــت شکســن اراده و مطیــع گردانیــدن 

ــد. ــه کار می برن ــان ب آن

ــروی  ــرا نی ــه کار و اقتدارگ ــای محافظ ــک دولت ه ــدون ش  ب

فکــری زنــان را بــه خوبــی شــناخته و مــورد تحلیــات 

نیــرو جهــت  ایــن  از  و  قــرار می دهنــد،  موشــکافانه ای 

می کننــد.  اســتفاده  زنــان  خــود  و  جامعــه  نابودســازی 

روح  نهــادن  ضعــف  روبــه  آگاهــی،  عــدم  دلیــل  بــه 

فقــر  قبیــل  از  مســائلی  آن  بــر  عــاوه  و  میهن دوســتی 

باعــث می شــود کــه »بعضــی« از زنــان نیــز در دام سیاســت 

جاسوســی و مــزدوری رژیــم بیفتنــد. دولــت ایــران بــا 

ــده ی  ــه دربرگیرن ــان ک ــر زن ــازی ب ــت بسیج س ــج سیاس تروی

ایــران  در  بویــژه  جوامــع،  ارزشــی  بنیادیــن  مفاهیــم 

هســتند، در صــدد تضعیــف روح آزادی خواهــی خلق     هــا 

می باشــد. اگــر زنــان کــه از چنیــن پایــگاه اجتاعــی در 

جامعــه برخوردارنــد تســلیم ایــن سیاســت ها شــوند، دیگــر 

ــا  ــا خواهــد شــد. ب ــارزه جهــت تحــول و انقــاب بی معن مب

قبوالنــدن اینکــه »همــه چیــز مطلــق اســت و مــردم قــادر 

ــزی نیســتند« می خواهــد روح همبســتگی و  ــر چی ــه تغیی ب

ــا  مبــارزه در جامعــه روبــه فرســودگی بنهــد. نظــام ایــران ب

اهمیــت دادن بــه ســازماندهی و اشــاعه ی فرهنــگ بســیجی 

بــه ترویــج مــزدوری، بی اعتــادی، ســوءظن و احســاس 

ناامنــی در جامعــه دامــن زده اســت. دولــت نقشــه های 

ــش از  ــه را بی ــر جامع ــود در براب ــه ی خ ــد و جنایتکاران پلی

ــب  ــران زین ــاد خواه ــط نه ــکاری، توس ــر راه ــه ه ــل ب توس

ــه جــز یــک وســیله  ــان بســیجی ب ــن زن عملــی می ســازد. ای

و یــا ابــزاری تخریبــکار در نظــر نظــام، بیانگــر هیــچ معنــای 

دیگــری منی باشــند. زنــان بســیجی از هــر آنچــه کــه بتوانــد 

ــده و در  ــرد؛ بری ــی  را در برگی ــی اجتاع ــک زندگ ــوم ی مفه

ــت. ــوال اس ــای س ــز ج ــان نی ــان  بودنش ــه، انس نتیج
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کاشــنیُکف، بــه طــور خاصــه کاش، خانــواده ای از تفنگ هــای تهاجمــی بــا آتــش تحــت اختیــار اســت کــه 

شــامل تفنــگ )آکا-AK-47 / ۴۷ (اســت. عــدد ۴۷ نیــز اشــاره بــه ســال ۱۹۴۷ اســت کــه اســلحه مزبــور 

بــه وفــور در خــط تولیــد قــرار گرفــت. نــام ایــن ســاح برگرفتــه از نــام طــراح آن میخائیــل کاشــنیُکف 

اســت. کاشــنیُکف یــک مهنــدس اهــل شــوروی بــود کــه در جنــگ جهانــی دوم در خــط مقــدم نــرد بــا 

آملــان رشکــت داشــت. وی در جنــگ شــاهد ســاح های برتــر آملانی هــا نســبت بــه ســاح های ارتــش رسخ 

شــوروی بــود و در پاســخ بــه آن طراحــی یــک تفنــگ اتوماتیــک را آغــاز کــرد. کاشــنیکف ایــن کار را در 

ســال ۱۹۴۱ هنگامــی کــه پــس از نــرد بریانســک بــر اثــر برخــورد گلولــه نازی هــا بــه تانــک وی مجــروح 

شــده و در بیارســتان بســری بــود، آغــاز کــرد. میخائیــل کاشــنیُکف در جریــان جنــگ جهانــی دوم بــا 

الهــام از اولیــن تفنــگ تهاجمــی جهــان یعنــی اس تی جــی-۴۴ ، آکا-۴۷ را طراحــی منــود. وی قصــد داشــت 

ــا بهریــن ویژگی هــای تفنــگ نیمه اتوماتیــک آمریکایــی ام۱ و تفنــگ تهاجمــی آملانــی اس تی جــی-۴۴  ت

را بــا یکدیگــر ترکیــب کنــد. در ســال های بعــد تغییــرات زیــادی بــر روی ایــن ســاح صــورت گرفــت و در 

دهــه 1960 آکاام)کاشــنیُکف مــدرن( و در ســال ۱۹۷۴ آکا-۷۴ کــه کالیــر آن بــه ۵٬۴۵ کاهــش پیــدا کــرده 

و از فشــنگ ۳۹×۵٫۴۵ اســتفاده می کنــد، در ارتــش شــوروی جایگزیــن آن شــد. از ســال ۱۹۹۱ آکا-۷۴ام 

ســاح ســازمانی امروزیــن روســیه انتخــاب شــده و از دهــه ۱۹۹۰ ســاخت رسی آکا-۱۰۱ ایــن اســلحه کــه 

از کالیرهــای دیگــر اســتفاده می کنــد آغــاز شــد.

کالشنیُکف
AK - 47

معرفیجنگافزار

ــی  ــگ در نواح ــرای جن ــژه ب ــه وی ــنیُکف ب کاش

و  ایــده آل  بیابانــی  و  کوهســتانی  جنگلــی، 

در  چراکــه  اســت.  اعتــاد  قابــل  فوق العــاده 

صــورت وجــود رطوبــت یــا شــن و ماســه بــه 

راحتــی می تــوان آن را متیــز نگــه داشــته و بــا 

ــگ  ــل در جن ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــدازی ک آن تیران

ویتنــام رسبــازان آمریکایــی ام-۱۶ هــای خــود 

ــت  ــه غنیم ــنیُکف های ب ــرده و از کاش ــا ک را ره

ــد.  ــازان ویتنامــی اســتفاده می کردن ــه از رسب گرفت

ســابقه  نیــز  عــراق  جنــگ  در  اتفــاق  همیــن 

داشته اســت.

ــاب های۵، ۱۰، ۲۰ ۳۰، ۴۰ و ۷۵  ــگ خش ــن تفن ای

فشــنگی دارد و بــا روش غیرمســتقیم و بــا فشــار 

ــود و  ــلح می ش ــاروت مس ــار ب ــی از انفج گاز ناش

سیســتم قفــل گلنگدن آن از نوع چرخشــی اســت. 

ایــن ســاح در ســه نــوع بــا قنــداق ثابــت، تاشــو از 

زیــر، و تاشــو از کنــار ســاخته می شــود کــه نــوع 

تاشــو آن بــه ســبب اشــغال فضــای کمــر و حمــل 

ــه ســبب کوچکــی  آســان تر مــورد توجه اســت و ب

ــای  ــت خلق ه ــخ مقاوم ــبی در تاری ــبکی نس و س

ــه  ســتمدیده و جنگ هــای چریکــی )پارتیزانــی( ب

ویــژه در کوردســتان، کارایــی دارد. کالیــر اصلــی 

کالیرهــای  در  ولــی  اســت؛  میلی مــر  آن 7٫62 

دیگــر نیــز ســاخته شده اســت. بدنــه آن از فــوالد 

ــرس کاری  ــا پ ــر بخش ه ــده و دیگ ــاخته ش ــرم س ن

شده اســت.
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مشخصات اسلحه کالشنیکُف:

ساحی است در متام رشایط قابل استفاده بوده.	 

خودکار و نیمه خودکار می باشد.	 

بــه وســیله برگــه ناظــم ســه وضعیتــی، )ضامــن – تــک تیــر 	 

ــار( می شــود. – رگب

تغذیــه 	  فشــنگی   60  ،40  ،30 اســتارد  خشــاب های 

. د می شــو

با هوا خنک می شود.	 

با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح می گردد.	 

هنگامی که اسلحه به ضامن است مسلح منی شود.	 

دستگاه چکاننده که رضبتی می باشد. 	 

کالیر: 7/62   	 

وزن با قنداق کائوچوئی: 3 کیلو 800 گرم	 

وزن فشنگ: 16 گرم	 

طول رسنیزه: 204 مر	 

وزن خشاب خالی: 322 گرم	 

وزن خشاب پر: 802 گرم	 

طول اسلحه با قنداق: 87 سانتیمر	 

طول اسلحه با قنداق تاشو: 69 سانتیمر	 

طول لوله: 41 سانتیمر	 

ــخصات: 	  ــه مش ــر ثانی ــر ب ــه 710 م ــی گلول ــت ابتدای رسع

ــرم ــداق: 3 کیلوگ ــا قن ــلحه ب وزن اس

نواخت تیر علمی: 600 تیر در دقیقه	 

نواخت تیر عملی در حالت رگبار: 100 تیر در دقیقه	 

برد نهایی: 3000 مر	 

انواع مهامت تفنگ کاشنیُکف:

فشنگ جنگی	 

فشنگ رسام )با نوک آبی و سبز(	 

علــت 	  بــه  معایــب:  تفنگــی  نارنجــک  گازی  فشــنگ 

ــبت  ــب آن نس ــزان تخری ــنگ می ــول فش ــودن ط ــاه ب کوت

بــه گلوله هــای تفنــگ ژ-3 و ســایر تفنگ هــای کالیــر 

کوچــک کمــر اســت.

ــدرت 	  ــوده و ق ــن ب ــا دوربی ــانه روی ی ــتگاه نش ــد دس فاق

نفــوذ آن کمــر اســت. انــواع تفنــگ کاشــینکف: بــا 

ــرای  ــدازی ب ــر ان ــرای تی ــی ب ــا چوب ــداق کائوچوئــی و ی قن

وضعیت هــای دراز کــش، ایســتاده، بــه زانــو.

بــا قنــداق فلــزی تــا شــونده جهــت تســهیل درپــوش 	 

کاندوئــی و  چیریکــی  یگان هــای  بــاز  چــر  واحدهــای 

نام گذاری قطعات اصلی کاشنیُکف )8 قطعه(:

 بدنه و متعلقات	 

میله و فرن ارتجاع	 

آالت متحرکه و پیستون گاز	 

درپوش فلزی	 

استوانه گاز	 

درپوش تحتانی	 

خشاب	 

ــنیُکف 	  ــلحه کاش ــانه روی اس ــتگاه نش ــوش دس ــعله پ ش

ــامل :  ش

مگسک )دستگاه( 	 

دســتگاه ســتون درجــه کــه ســوی درجــه 	 

ــا هشــت شــاره گــذاری شــده کــه هــر  اعــداد از یــک ت

ــن  ــگام بس ــت )هن ــر اس ــد م ــافت ص ــده مس ــدد مناین ع

ــبابه  ــت س ــت و انگش ــا شس ــه ب ــر روی درج ــافت ب مس

دســت راســت روی دکمــه طرفیــن ســتون درجــه بــه طــرف 

داخــل فشــار داده تــا لغزنــده ســتون درجــه بــه  حرکــت 

ــر  ــر ه ــه زی ــی ک ــل خط ــی آن در مقاب ــه جلوی ــد لب درآی

ــرد( عــدد حــک شــده قــرار گی

زن
آگاه،
دفاع ذاتینیروی

جامعه
کاَوندا اَژین
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ــه  ــیدن ب ــار و رس ــات بی ــیوه ی حی ــی از ش ــه رهای ــد ب امی

ــه ی  ــا هم ــه ب ــان ک ــرای زن ــح ب ــا و صحی ــامل، زیب ــی س حیات

هــدف  مــورد  خــود  ذهنــی  و  جســانی  موجودیــت 

مقیــاس  در  گرفته انــد  قــرار  مردســاالر  نظــام  حمــات 

ــورد  ــق ک ــر خل ــد. ره ــکار منی گنج ــز پی ــی ج ــچ واژه ای هی

کــه اولیــن عصیان هــای او در ســنین زیــر ده ســالگی و 

ــط  ــی را فق ــواده روی داده، "زندگ ــه ی خان ــر اتوریت در براب

در زمانی کــه آزادانــه زیســته شــود امکانپذیــر می دانــد" 

او تحلیــل شــخصیت زن کــه متامــی اشــکال بردگــی در 

شــخصیت او آزمــوده و بــه او قبوالنــده شــده اســت، ســپس 

ــودن را  ــر" من ــی "آزاد و براب ــک راه زندگ ــار و رشی ــم قط ه

رشط بنیادیــن شــخصیت بــا اخــاق و زیبــا می دانــد. زن 

پدیده ای ســت کــه ســیاه، مخــدوش، حقیقتــی پشــت پــرده و 

حتــی گاهــی گوشــه کنــار پســتوها زیــر گــرد و غبــار حاصــل 

از ظلــم و اســتثار، از فــرم قابــل شــناخت خــارج گردانــده 

شــده و تحــت تحمیــل موقعیتــی قابــل تــرصف واقــع شــده 

ــه  ــاز ب ــی نی ــن موقعیت ــدن زن از چنی ــارج گردانی ــت. خ اس

تــوان و ســازماندهی دفــاع ذاتــی را، جهــت تــداوم حیــات و 

ــازد.   ــان می س ــه منای ــی جامع پویای

نظــام دیــن گــرا، ملــت گــرا، دولــت گــرا و جنســیت گــرای 

ــی اســت از انباشــت  ــه ماحصل ــران ک ــوری اســامی ای جمه

نظام هــای تغذیه گــر از خــون و مغــز جامعــه، در تــاش 

بــرای ادامــه ی حیــات و رهایــی از بحران هایــی کــه گریبــان 

ــه  ــه را گرفت ــه کار منطق ــای محافظ ــت ـ ملت ه ــی دول متام

امــروز در مقابــل فرهنــگ زن ـ مــادر بیچــاره مانــده اســت. 

ایــن فرهنــگ بــا هــان اصالــت اش در کوه هــای زاگــرس بــا 

ــوژی  ــه ی ایدئول ــر پای ــازمان یافته ب ــه و س ــارزه ی آگاهان مب

رهــر آپــو،  تحــت عنــوان HPJ ظهــوری نویــن یافتــه و متامی 

ــیده  ــش کش ــه چال ــم را ب ــی رژی ــاختارین و معنای ــث س حی

اســت. جمهــوری اســامی ایــران هانگونــه کــه از کارنامــه ی 

حکمــداری   اش تــا کنــون برآمــده، نظامــی اســت بــر پایــه ی 

ــد  ــام هانن ــن نظ ــز در ای ــا. زن نی ــه ی هویت ه ــکار هم ان

ــن  ــاوت و در عی ــت متف ــام موجودی ــا مت ــا ب ــر هویت ه دیگ

حــال طبیعــی خــود از جایگاهــی کلیــدی و حضــوری پررنــگ 

دور نگــه داشــته شــده اســت. در بررســی تاریــخ مقاومــت 

فرهنــگ  بــا  عمیقــی  ارتبــاط  کــه  منطقــه  خلق هــای 

ــرس  ــای زاگ ــا جغرافی ــران، خصوص ــار ای ــادر تب ــه ی م جامع

کــه مرکــز زایــش فرهنــگ ایزدبانــوی "نیــن خورســاگ" اســت 

ــرا  ــگ نامی ــن فرهن ــه زن در ای ــن نتیجــه می رســیم ک ــه ای ب

ارزشــمند بــوده و چنــان کــه از آثــار باســتانی  می تــوان 

اســتنباط منــود، بــه عنــوان الهه هــای مقــدس مــورد ســتایش 

قــرار گرفتــه اســت. 

حقیقــت زن در ایــن نظــام توســط تحمیــات ذهنیــت 

مردســاالر بــا پرسفــت، بردگــی و اســتثار ژرفــی روبــرو 

ــت  ــا ذهنی ــه ب ــی ک ــت در تاریخ ــن حقیق ــت. ای ــده اس مان

ــان بلکــه  ــا زن ــه تنه ــگ ن ــرا نوشــته شــده و رن ــرد اقتدارگ م

تابلــوی موجــود زندگــی در حاشــیه،  بــر  نیــز  خلق هــا 

بی رنــگ و یــا نســبت بــه منافــع نظــام نگاشــته  شــده، قابــل 

شــناخت نیســت. ایــن عــدم شــناخِت شــفاف در تعریــف و 

ــچ  ــز ســبب می شــود کــه راه حــل هی ــی مســائل نی چاره یاب

مســئله ای به راحتــی دیــده نشــوند. در تاریــخ نوشــتاری بــر 

ــدازه ای کــه در  ــه ان ــا ب ــن نظــام تنه ــی فکــری ای طبــق مبان

ــه زن جــای داده شــده  ــوده؛ ب ــع آن الزم ب راه پیشــرد مناف

اســت. پــس بایــد ایــن حضــور و جایگیــری در تاریــخ متــدن 

را بــا درک اینکــه بــر چــه اساســی و بــه چــه خدمــت منــوده 

ــم.  ــت را دریابی ــوده و حقیق ــل من تحلی

بــا بررســی تاریــخ نــه چنــدان دور مقاومــت زن در روژهات 

کوردســتان کــه در هیــچ یــک از صفحــات تاریــخ نوشــتاری 

ــان  ــر زن ــال و براب ــور فع ــه حض ــود، ب ــت منی ش ــدن یاف مت

ــم.  ــر می خوری ــیاری ب ــده ی بس ــع و فرمان ــاهنگ، مداف پیش

ــک  ــگ دمکراتی ــه ی تاریخــی و فرهن ــن ریشــه در اندوخت ای

جامعــه ی طبیعــی حــول محــور زن ـ مــادر در ایــن رسزمیــن 

دارد. در جامعــه ی طبیعــی؛ زن در کنــار مــرد در مقابــل 

هرگونــه حمــات خارجــی عــاوه بــر اینکــه از نیــروی 

خوددفاعــی برخــوردار بــود، ایــن امــر همچــون وظیفه ایــی 

اخاقــی بــرای او بــه شــار می رفــت . ایــن در حالی ســت کــه 

در کائنــات رئاکســیون دفاعــی نــه تنهــا در ذات انســان بلکــه 

ــون  ــته، همچ ــود داش ــده وج ــودات زن ــی موج در ذات متام

مبــادی و از خصوصیــات اساســی موجودیــت آن هــا شــناخته 

شــده اســت. اگــر از ایــن منظــر بــر نیــاز بــه دفــاع در 

جامعــه و خــود ســازماندهی آنــان بنگریــم، بــه اهمیــت اش 

بــرای جوامــع انســانی بهــر پــی خواهیــم بــرد. ژرفــا و 

قدمــت فرهنــگ جامعــه ی طبیعــی، همچنیــن رهــرو آییــن 

زرتشــتی بــودن در فرهنــگ اجتاعــی خلــق کــورد تاثیــرات 

ــز در شــیوه ی  ــون نی ــا کن ــه جــا گذاشــته کــه ت ــدگاری ب مان

ــا  ــد. ت ــا می منای ــی ایف ــن کننده ای ــش تعیی ــا نق ــی آنه زندگ

قبــل از ورود ذهنیــت اقتدارطلــب و دولت گــرا توســط 

آقــا و شــیخ بــه درون نظــام عشــیره، زن از هــان جایــگاه 

ــی عرصه هــای  ــن خــود در متام ــت و پیشــاهنگی که مدیری

ــون علی رغــم کــم رنــگ شــدن  ــود. اکن زندگــی برخــوردار ب

و تغییــر نقــش هنــوز هــم ماننــد بازمانــده ی ایــن فرهنــگ 

می تــوان بــه جایــگاه ارزشــمند زن ـ مــادر در میــان کوردهــا 

اشــاره منــود. 

زنــان همــراه  از گذشــته های دور در جوامــع عشــایری 

ــوه و  ــده و از ک ــان ش ــوار چارپای ــوچ س ــگام ک ــردان، هن م

کمرهــا می گذشــتند. بــر همیــن اســاس چابک ســواری بــرای 

دخــران و زنــان عشــایر ایرانــی، بــه ویــژه کوردهــا و لُرهــا 

ــایری و  ــی عش ــط زندگ ــود. رشای ــوم ب ــادی و مرس ــری ع ام

حفاظــت از مــال و امــوال کــه بــه طــور دائــم در طبیعــت 

ــو  ــی جنگج ــان و حت ــک نگهب ــایر ی ــد از زن عش ــا بودن ره

ــه  ــی روزان ــف زندگ ــی وظای ــر متام ــاوه ب ــان ع ــد. آن آفری

از کودکــی، تیرانــدازی آموختــه و در مواقــع رضوری بــه 

ــک  ــی از نزدی ــد. وقت ــیره می پرداختن ــگ از عش ــاع و جن دف

بــه مطالعــه ی جایــگاه زن در ســیاه چادرهای ایــل کلهــر 

و بختیــاری کــه از کهن تریــن ایل هــای ایرانــی هســتند 

پرداختــه شــود، اتوریتــه و تعیین کنندگــی ایــن زنــان در 

متامــی عرصه هــای زندگــی از اقتصــاد گرفتــه تــا مدیریــت و 

مشــارکت یــک زندگــی آراســته بــه برابــری و حــس حضــور 

ــن ریشــه در ســنت و رســومات دور  ــان می ســازد. ای را منای

ــن را  ــِگ زیس ــای فرهن ــه معن ــیتی دارد ک ــض جنس از تبعی

تداعــی می منایــد. در همیــن زمینــه منی تــوان هدایــت و 

ــا کنــون را در میــان  ــاز ت رهــری ایــل توســط زنــان، از دیرب

ــت.  ــده گرف ــا نادی آنه

توســط  انســان ها،  دفاعــی  نیــروی  کــه  بعدهــا 

و  جامعــه  غصــب  ارتــش  بــه  مردســاالر  نظــام 

و  مــرز  در  زن  یافــت،  ماهیــت  تغییــر  طبیعــت 
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محــدوده ی خانــه حبــس شــده )بــه ملکیــت مــرد درآمــد(، از 

ــه  ــد. ب ــته ش ــه داش ــی دور نگ ــق حیات ــن ح ــاع، ای ــق دف ح

طــوری کــه امــروزه در جامعــه ی مــا اگــر دعوایــی در بیــرون 

خانــه روی دهــد، زن حــق نــدارد بیــرون رفتــه و حتــی بــه 

درگیــری نــگاه هــم بکنــد، امــا مــرد قبــل از هــر کــس بیــرون 

رفتــه و حتــی از حــق مداخلــه در آن هــم برخــوردار اســت. 

ــود. در  ــه ب ــی روزان ــطح زندگ ــدود و در س ــی مح ــن مثال ای

بُعــدی وســیع تر دولــت عــاوه بــر اینکــه بــا دیــدی ابــزاری، 

روحیه بخــش و کاالیــی جهــت اســتفاده ی جنســی رسبــازان 

ــه،  ــی جامع ــاع ذات ــع ســاح و دف ــا خل ــه زن نگریســت، ب ب

ــژه ی  ــه، نقش وی ــلح ِیگان ــای مس ــار نیروه ــق انحص از طری

و  امحــا  انــکار،  نویــن  سیاســت های  مســیر  در  ارتــش 

آسمیاســیون را تقویــت منــود. بدیــن صــورت ارتــش نقــش 

مدرســه ایی بــرای آمــوزش حقــارت و ابــژه پنــداری زن را بــر 

عهــده گرفتــه و بــه طورکلــی جامعــه را بــر مســیر تجزیــه، 

ــت.   ــرار داده اس ــدن ق ــود ش ــی و ناب تباه

ــرای  ــش را ب ــه ارت ــت جنســیت گرا ک ــا ذهنی ــه ب ــرای مقابل ب

نابــودی و حملــه، اســتثار و بــه زیــر یــوغ کشــیدن جامعــه 

بــه کار بــرده و از همــه بیشــر درایــن عرصــه به ســازماندهی 

و نظام مندســازی خــود می پــردازد، زن بایــد بــه نیــروی دفــاع 

از خــود دســت یابــد. ارصار و تبلیغــات نظــام مردســاالر کــه 

بــر پارادایــم بســیار نیرومنــدی اســتوار اســت، تــا بــه امــروز 

نیــز هویــت زن را بــه خانــه نشــینی، حاملــه شــدن و پــرورش 

کــودکان محــدود منــوده و جامعــه را نیــز مجبــور بــه قبــول 

ــق  ــم از طری ــوز ه ــه هن ــد. اینک ــی می مناین ــن دیدگاه چنی

علــم در صــدد اثبــات تفــاوت وزن مغــز زن ـ مــرد هســتند 

ــا فعالیــت گروهــی دانشــمند  ــق علمــی ی فقــط یــک تحقی

کنجــکاو نیســت، بلکــه نظــام مردســاالر بــا اســتثار متامــی 

عرصه هــا و امکانــات جامعــه از جملــه علــم، در صــدد 

اســت تــا جهان بینــِی خــود را بــه متــام بافت هــای ســاختاری 

و معنایــی جامعــه، خصوصــا زنــان تزریــق منایــد. 

ــه و  ــم در دوران صفوی ــام حاک ــای نظ ــت ه ــی از سیاس یک

ــر  ــه و تبعیــد طوایفــی کــه در براب ــران تجزی ــه در ای قاجاری

اســتثار و ظلــم حکومــت مرکــزی تســلیم منی شــدند از 

ــن،  ــتان )قزوی ــارج از کردس ــی خ ــه نواح ــل کلهرب ــه ای جمل

قــم، سیســتان، کرمــان، شــال خراســان، خوزســتان، فــارس، 

ــات و  ــه حم ــت ک ــن سیاس ــر ای ــود. در براب ــان و ...( ب گی

درگیریهــای نظامــی بســیاری را نیــز بــه همــراه داشــته، زنــان 

ــات  ــوده و صفح ــوردار ب ــذاری برخ ــش تاثیرگ ــم از نق بازه

ــی  ــی، فرمانده ــا کاردان ــورد را ب ــق ک ــت خل ــخ مقاوم تاری

ــی  ــه زیبای ــی ب ــای دفاع ــی جنگ ه ــود ط ــه داری خ و طای

آراســته اند. 

ــن  ــرده و ای ــی ک ــا ارزیاب ــده و پوی ــخ را زن ــو تاری ــر آپ ره

ــته،  ــپری گش ــه س ــی ای ک ــه ی تاریخ ــر مرحل ــه ه ــه ک نظری

فنــا و یــا بــدون تاثیــر در مرحلــه ی بعــدی می پنــدارد را رد 

می منایــد. وقتــی بــا چنیــن دیدگاهــی بــه حقایــق زن کــورد 

ــا  ــر م ــه ب ــم، آنچ ــی می بری ــرش پ ــش و جوه ــظ نق در حف

ــه  ــارزه ی آزادی زن ن ــاز مب ــن اســت؛ آغ آشــکار می شــود ای

از جنبش هــای سوسیالیســت ـ فمنیســت بلکــه در فرهنــگ 

مقاومتــی  آنــان در مقابلــه بــا اجبارهــای نظــام کــه از طریــق 

مــرد  بــر جامعــه تحمیــل می شــود، نهفتــه اســت. درک 

حقیقــت وجــودی ایــن زنــان و مقابلــه ی آنــان بــا ظلم اســت 

کــه آفرینــش دوبــاره ی زن آزاد و جامعــه ی دمکراتیــک را از 

موقعیــت دشــوار و یــا دور از واقعیــت بــه موقعیــت کنونــی 

 YPS-JIN در روژآوا YPJ ــی ــای دفاع ــان نیروه ــان درمی آن

در باکــور YJA-STAR در باشــور و  HPJ در روژهــات 

کوردســتان می رســاند. 

در موقعیــت کنونــی هیــچ 

تهدیــد  انــکار  بــه  قــادر  کــس 

مرگــی، کــه بــر ذات جامعــه و زنــان 

ذات  نیســت.  گســرتانیده  ســایه 

ــد  ــده می باش ــت پدی ــان ماهی ه

ــرود دیگــر آن  کــه اگــر از دســت ب

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــده وج پدی

بــدون  می  تــوان  چگونــه  پــس 

ــت  ــد و گف ــی مان ــروی دفاع ذات نی

مــا موجودیــت داریــم؟

ــه ی  ــر پای ــه حقیقــت متــدن دمکراتیــک جامعــه ی خــود کــه ب ــد ب ــی بای  زن ایران

اندوخته هــای فرهنــگ زن ـ مــادر استواراســت، بــاور داشــته و دســت بــه تعاریــف 

ــد. متــدن  ــار آزادی و جســت وجوی دمکراســی بزن ــدی از مســائل خــود، معی جدی

ــا  ــدار ب ــی نظــام انکارگــر مــرد ـ اقت ــه ی کاپیتالیســتی کــه هــان فــرم نهائ مدرنیت

ــه رهیافــت صحیحــی  ــه ی هیچ گون ــوان ارئ ــر اســت، هرگــز ت ــی تازه ت رنــگ و لعاب

ــوده و  ــان را دارا نب ــا زن ــژه م ــه بوی ــه جامع ــوط ب ــی مســائل مرب ــت چاره یاب جه

ــر علی رغــم وجــود محافظــه کاری  ــات اخی ــار و تحقیق ــود. براســاس آم نخواهــد ب

اجتاعــی و دولتــی در افشــای مســائل مربــوط بــه زنــان نزدیــک بــه 40 درصــد از 

ــد اذعــان  ــه خــود اختصــاص داده اســت. بای ــان ب خودکشــی ها را ، خودســوزی زن

ــی  ــان ایران ــع زن ــه شــکلی فجی ــن وجهــه اســتیصال، کــه ب ــن افراطی تری داشــت ای

ــان،  ــه کرماش ــت؛ ب ــب الوی ــه ترتی ــار را ب ــرین آم ــد، بیش ــرگ می کش ــه کام م را ب

ــان زاگرســی، اختصــاص داده اســت.  ــن زن ــی خاســتگاه که ــام و کردســتان، یعن ای

در ارزیابــی ایــن وجــه اعراضــی زنــان، 

ــت:  ــاده گف ــی س ــه زبان ــوان ب ــط می ت فق

ــود،  ــک موج ــی کائوتی ــا زندگ ــه ب در مقابل

هیــچ کاری منی توانســتند انجــام دهنــد. 

ایــن فقــط آمــار خودکشــی بــود، آمــار 

ــش  ــواب، افزای ــن خ ــراری، کارت ــران ف دخ

بــه  زنــان  پناهندگــی  افزایــش  اعتیــاد، 

کشــورهای بــه اصطــاح مــدرن و دمکــرات 

ــان  ــا و صدهــا معضــل دیگــری کــه زن اروپ

و فرهنــگ هــزاران ســاله ی آنــان را رشحــه 

ــه ورطــه ی  ــه را ب ــان جامع رشحــه و همزم

ــه اندیشــه  نابــودی می کشــاند، انســان را ب
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ــی دارد.  وام

نظــام کهنــه کار دولتــی ایــران کــه اکنــون بــا روپوشــی 

برگرفتــه از بنیــان دمکراتیــک انقــاب 57 کــه ماهیتــی آنتــی 

ــت  ــش مروعی ــت خوی ــه موجودی ــت ب ــمی داش امپریالیس

می بخشــد. رهــر آپــو در دفاعیــه ی خــود چنیــن بیــان 

مــی دارد: "نظــام حکومتــی ایــران از لحــاظ ماهــوی چالشــی 

بــا مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی )کــه در آن بردگــی زن بــه نوعــی 

ــی  ــی ســلولی از وی باق ــه و حت ــازاری تعمــق یافت بردگــی ب

ــدارد. هنگامــی کــه در  ــده کــه کاالیــی نشــده باشــد( ن منان

خاورمیانــه دســتگاه های فشــار و اســتثار کاپیتالیســتی 

امــروزی بــر مســائل ریشــه دار و برخوردهــای جنســیت گرای 

ــوس وار زن را  ــا کاب ــی کام ــزوده می شــود، حیات تاریخــی اف

احاطــه کــرده کــه بــه متامــی بــا رسشــت زن مغایــرت دارد". 

ــل،  ــی، زن را ناقص العق ــن نظام ــی چنی ــت و جهان بین ذهنی

ضعیفــه و یــا همچــون ابژه ایــی جنســی می شناســد و 

ــه  ــان ب ــات زن ــزء خصوصی ــی را ج ــت و آگاه ــاد، عدال اجته

شــار منــی آورد.

پــس بایــد از خــود پرســید حضــور نفــرات زیــاد یــا کــم زنــان 

بــا تخصص هــای متفــاوت در نهــادی ماننــد مجلــس شــورای 

اســامی ایــران، کــه بــا چنیــن ذهنیــت زن ســتیزی مدیریــت 

می شــود، تــا چــه انــدازه اهمیــت دارد؟ یــا اینکــه بــا معیــار 

آزادی و پیرفــت مدرنیتــه ی غربــی، بحــث بــر تجدیــد 

نظــر در مــورد قانــون اساســی مبنــی بــر حضــور زن در 

بخش هــای نظامــی و انتظامــی، رهریــت و جمهوریــت، آیــا 

ــده  ــت زن را نادی ــه موجودی ــی ک ــن نظام ــر چنی ــوان تغیی ت

ــگارد را خواهــد داشــت؟ قانون گــذار و مجــری چنیــن  می ان

ایدئولــوژی ای، زن باشــد یــا مــرد چــه فرقــی بــه حــال جامعه 

ــد؟  ــان می کن و زن

حضــور پررنــگ زن در احزاب کاســیک ـ کمونیســت پیشــین 

اعــم از کوملــه، دمکــرات و تــوده و ... در رشق کوردســتان و 

ایــران بــا بدیل هــای ارزشــمند و پربهائــی همــراه بــود. ایــن 

ــد  ــار آوردن ــه ب ــی ب ــه، تجربه هــای ارزنده ای حضــور قهرمانان

کــه از فرهنــگ مقاومــت و روح آزادیخــواه ایــن زنــان منشــأ 

ــاه تاریــخ و جایــگاه زن در ایــن  ــا بررســی کوت می گرفــت. ب

ــت  ــدم مقاوم ــط مق ــان در خ ــال آن ــور فع ــزاب و حض اح

ــا داســتان مقاومــت و  چــه در ســنگرها چــه در زندان هــا ب

قهرمانــی صدهــا تــن از ایــن زنــان، از متامــی مناطــق ایــران 

ــی  ــائل اساس ــی از مس ــم. یک ــتان برمی خوری و رشق کوردس

کــه در عــدم دســتیابی بــه یــک ســازماندهی منجســم 

ــهدای راه  ــتاورد ش ــت از دس ــت صیان ــان جه ــتقل زن و مس

ــذار از  ــر عــدم گ ــوده و هســت، عــاوه ب آزادی مانع ســاز ب

ــود تعریفــی نزدیــک  ــه نب ــوان ب ذهنیــت جنســیت گرا، می ت

بــه حقیقــت از حیــات آزاد و برابــر بــرای زنــان در ایــن 

ــت  ــی موجودی ــه متام ــا اینک ــوز ب ــود. هن ــاره من ــزاب اش اح

هویتــی و جســانی زنــان در منطقــه، هــر لحظــه از روز و 

شــب زیــر ســایه ی اســتعار، نابــودی و تعــرض قــرار دارنــد، 

بعضــی از زنــان فعــال در زمینــه ی اجتاعــی، حقــوق زنــان، 

سیاســی، فمنیســت و غیــره حضــور زنــان در جنگ هــای 

ــداد  ــونت قلم ــج خش ــی تروی ــورد را نوع ــق ک ــی خل دفاع

ــه ی  ــرال مدرنیت ــت لی ــر ذهنی ــی از تأثی ــن ناش ــد. ای می کنن

کاپیتالیستی ســت. ایــن نظــام بــا چنیــن ذهنیتــی می خواهــد 

در برابــر پروژه هــای بــه اصطــاح مــدرن و نویــد دهنــده ی 

دمکراســی  خــود کــه تــا کنــون جــز مــرگ، خونریــزی، تجــاوز  

ــع  ــان را خل ــان و جوان ــاورده، زن ــار نی ــه ب ــزی ب ــج چی و رن

اعــراض  و  عصیــان  پتانســیل  منایــد.  بی دفــاع  و  ســاح 

ــنت های  ــا س ــه ب ــت مقابل ــی جه ــان ایران ــوز در روح زن هن

مردســاالرانه ای کــه او را بــه مــرگ تدریجــی محکــوم منــوده 

جاریســت. همچنیــن در برابــر ســلطه ی ایدئولوژیــک متــدن 

ــه همــراه نداشــت  ــان آزادی ب ــرای زن ــا ب ــه تنه ــه ن ــا ک اروپ

بلکــه او را بــه حالــت یــک موجــود پــوچ، ازخود بیگانــه 

ــن  ــی بنیادی ــرای تحول ــال راهــی ب ــرا درآورده، بدنب و تقلیدگ

ــی، از راه  ــن تحول ــرای چنی ــتی ب ــان بایس ــا زن ــد. م می باش

خودآگاهــی، ســازماندهی و همبســتگی بــه فعال ســازی 

ــم.  ــیل ها بپردازی ــن پتانس ای

شــیوه ی زندگــی و تجربیــات برگرفتــه  از هــزاران ســال زندگی 

ــان  ــی را در زن ــی عمیق ــگ مقاومت ــن، فرهن ــن رسزمی در ای

بوجــود آورده اســت. در موقعیــت کنونــی هیــچ کــس قــادر 

بــه انــکار تهدیــد مرگــی، کــه بــر ذات جامعــه و زنــان ســایه 

ــد  ــده می باش ــت پدی گســرانیده نیســت. ذات هــان ماهی

ــده وجــود نخواهــد  ــرود دیگــر آن پدی کــه اگــر از دســت ب

ــی  ــروی دفاع ذات ــدون نی ــوان ب ــه می  ت ــس چگون ــت. پ داش

مانــد و گفــت مــا موجودیــت داریــم؟ نظــام مردســاالر ایران، 

در راه خدمــت بــه انحصــارات اســتثاری  خــود بــا خشــونت 

ــی،  ــای سیاس ــرون از عرصه ه ــه بی ــا را ب ــر م ــه متام ــر چ ه

اجتاعــی، اقتصــادی و غیــره رانــده اســت. مــا زنــان بایســتی 

بــرای رهایــی از وضعیــت کنونــی و چاره یابــی مســائلی کــه 

همچــون گردابــی مــا را بــه درون خــود کشــیده و حتــی راه 

ــی  ــه دیدگاه ــوده، ب ــدود من ــز مس ــیدن مان را نی ــس کش نف

خــارج از آموختــه هــای نظــام دســت یابیــم. زنــان از متامــی 

قرهــا، ملیت هــا، احــزاب و ســازمان های متفــاوت بایــد بــا 

اعتقــاد بــه ایــن مهــم کــه مســئله ی زن و نیــاز دفاعــی او در 

برابــر هجمــه ی نابودگــر نظــام  مردســاالر، قبــل از هــر چیــز 

بــه اتحــاد و اتفــاق نظــر نیــاز دارد برخــورد منایــد. بــه دیگــر 

معنــا اولیــن و موثرتریــن عملیــات ایجــاد همبســتگی  اســت. 

بــا عبــور از دیــدگاه جنســیت گرا و ملیت گــرا، اقــدام منــودن 

ــان در همبســتگی و  ــژه ی زن ــه تاســیس نهادهــای خودوی ب

ــان در  ــد. زن ــع افتن ــر واق ــد موث ــد می توان ــات کارآم تنظی

ــد مســائل و محدودیت هــای خــود را  ــن نهادهــا می توانن ای

ــای  ــه و پروژه ه ــی، برنام ــت چاره یاب ــوده و جه ــرح من مط

عملــی و روزانــه ارائــه  مناینــد. 

زنــان در مرحلــه ای از تاریــخ مقاومتــی خــود قــرار دارنــد کــه 

دیگــر هیــچ یــک از هم جنســان خــود را بــه انصــاف دولــت 

و مــردان باقــی نخواهنــد گذاشــت. زنــان در روژهــات 

ــور  ــورد در باک ــان ک ــات زن ــر تجربی ــه ب ــا تکی ــد ب می توانن

ــرده  ــاط گس ــاد ارتب ــن ایج ــتان و همچنی و روژآوای کوردس

بــا ســازمان نیروهــای دفــاع از زنــان HPJ، در زمینــه ی 

خود_دفاعــی  تشــکل های  ایجــاد  چگونگــی  و  چرائــی 

ــت  ــن امنی ــه تامی ــهرها ب ــی ش ــتاها و حت ــات، روس در مح

ــد.  ــی بپردازن ــای مدن ــی نهاده ــور در متام ــعه ی حض و توس

در ایــن ارتباطــات زنــان خواهنــد توانســت عــاوه بــر 

ــر  ــتوار ب ــی اس ــاع نظام ــه ی دف ــری در زمین آموزش هــای فک

ــا  ــه ب ــی در مقابل ــاع ذات ــروی دف ــی نی ــط مبارزات ــای خ مبن

عملکــرد متجاوزانــه و غاصــب ارتــش مردســاالر آموزش هــای 

ارزشــمندی ببیننــد. در زمینــه ی اجتاعــی نیــز زنــان جــوان 

ــد  ــه هانن ــی ک ــکار عمل ــای ابت ــن و نهاده ــق کومی از طری

چشــم و روح هوشــیار جامعــه عمــل می کننــد، بــه شناســایی 

نهادهایــی کــه بــه تجــارت زنــان، ترویــج فحشــا، مــواد 

مخــدر، انــواع فشــار و خشــونت در خانــه و جامعــه علیــه 

زنــان، نهــاد و عنــارص اطاعاتی_امنیتــی رژیــم کــه بــه طــور 

مســتقیم پشــت پرده ی متامــی تحمیــات موجــود بــر اخــاق 

ــدازه ای  ــه ان ــی ب ــد. هــر زن ــد، بپردازن ــرار گرفته ان ــه ق جامع

کــه از او برمی آیــد در راه انــدازی عملیات هــای دمکراتیــک؛ 

بــه صــورت راهپیائــی ، هایــش و هرگونــه فعالیتــی کــه در 

رسواســازی و پیشــگیری از چنیــن اعالــی موثــر باشــد اقــدام 

مناینــد. تشــکیل جلســات، تعاونی هــا و موسســات فرهنگــی 

حایــت کننــده در زمینــه ی پیشــرد تــوان اقتصــادی و 

زنــان  _خانوادگــی  اجتاعــي  مســائل  حــل  پروژه هــای 

بخــش بنیادیــن مبــارزات دفــاع ذاتــی هســتند کــه قطعــا در 

ــد داشــت. ــه نقــش بســزائی خواهن توامنندســازی جامع
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و    مــزدک داشــت را بــه خوبــی ارزیابــی و درک مناییــم.

ــت  ــه ذهنی ــام علی ــازماندهی قی ــک زن در س ــاهنگی ی ــی پیش ــناخت و ارزیاب ش

ــا  ــه ب ــک آمیخت ــت دمکراتی ــاع از ذهنی ــاالر در دف ــیت گرای مردس ــب و جنس ــب، فری غص

تســاهل فرهنگــی و هــم زیســتی انســانی در رسزمیــن الهــه ـ مــادر، در دورانــی کــه شمشــیر بیــداد 

اعــراب دیــن را وســیله ایی بــرای گسســن و پایــال کــردن ارزش هــای اجتاعــی تبدیــل کــرده بودنــد، در درک 

حقایــق اجتاعــی اهمیــت بســزایی دارد. پــس از رسکــوب قیــام خــرم و طرفدارانــش 9 ســال بعــد در منطقــه ی همــدان 

مــردی بــه نــام بابــک کــه پــدرش مــردی کــورد بــه نــام "مــردس MARDAS" از نــواده گان ابومســلم خراســانی و مــادرش 

زنــی آذری بــه نــام "برومنــد" اهــل روســتای میمــِد آذربایجــان غربــی بــود ایــن آییــن را برگزیــد و از بیســت ســالگی تــا چهــل 

و دو ســالگی در راه آن بــه مبــارزه پرداخــت. در آســتانه ی تــرصف شــدن آذربایجــان توســط اعــراب کــه رسزمینــی غنــی و 

فرهنگــی بالنســبه رشــد یافتــه داشــت، طوایــف عــرب بســیاری از کوفــه و بــرصه توســط خلیفــه ی مســلانان بــه آذربایجــان 

ــی رســید.  ــه حــد باالی ــادی بهره کشــی از روســتاییان و ســایر توده هــا ب ــل می شــدند. در اواخــر ســده ی هشــتم می منتق

قیــام بابــک از حیــث مقیــاس، بزرگریــن و از لحــاظ تاریخــی مهم تریــن نهضــت ملــی آزادی خواهــی در خاورمیانــه بــود. بــا 

پافشــاری بــه خاطــر کســب اســتقال و آزادی از متجاوزیــن خارجــی و بــرای از میــان بــردن مبانــی فئودالیســم بــر بســیاری 

از قیــام ضــد اســامی و ضــد فئودالــی کشــورهای تحــت رعیــت و خافــت عربــی تاثیــر عظیمــی داشــت.  

تعالیــم خــرم دینــان بــرای زنــان هــم قائــل بــه حقــوق برابــر بــا مــردان بودنــد. مــدارک بیشــاری وجــود دارنــد کــه زنــان 

در جامعــه ی خــرم دینــان از آزادی و تســاوی کامــل برخــوردار بوده انــد و طبــق جایــگاه زن در مقاومت هــای دشــوار خــرم 

در نردهــای بعــدی بابــک خرمــی نیــز زنــان دوشــادوش مــردان مبــارزه می کردنــد. تاریــخ نــگاران عــرب برخــاف ذهنیــت 

جنســیت گرای خــود بــه علــت اینکــه زنــان در میــان خرمیــان از آزادی اراده و فکــر برخــوردار بــوده و آزادانــه بــا مــردان 

بــه مناظــره و معــارشت مــی پرداختنــد، آن را همچــون دســت مایــه ایــی بــرای تبلیــغ و رســوا ســازی اشــراک زنــان دانســته 

و یــا از ایــن طریــق پیــروان خــرم دیــن را بــه فســاد و فســق متهــم مــی مناینــد. 

بابــک کــه در مناطــق غربــی و شــال غربــی ایــران )مناطــق کوهســتانی( طــی شــش نــرد بــزرگ، رضبــات مهلکــی را بــه 

ــه، خیانــت و همدســتی کشــیش ارمنــی و  ــود، باخــره در مناطــق کوهســتانی ارمنســتان از راه توطئ خلیفــه وارد کــرده ب

ــا قبــل از آن از همراهــان خــود بابــک بــود شکســت خــورد و در ســامره  افشــین یکــی از فرماندهــان ســپاه اســام کــه ت

بــه دار آویختــه مــی شــود. تــا 78 ســال پــس از اعــدام بابــک هنــوز در اصفهــان، 38 ســال بعــد در جنــوب فــارس و خلیــج 

فــارس، تــا 99 ســال بعــد در کــرج و 328 ســال بعــد هنــوز نــام خــرم دینــان و تاثیــر آییــن آنهــا میــان خلق هــای منطقــه 

پدیــدار بــوده اســت. 

هنــوز هــم نــام شــهرهای خــرم آبــاد و خــرم شــهر و تاثیــر ایــن آییــن در میــان مــردم ایــن شــهر خــر از ژرفــا و وســعت 

فرهنــگ مقاومتــی اش دارد. پــس توصیــه و تاییــد مرصانــه ی رهــر آپــو در متامــی آموزه هــای خویــش، در مــورد تاریــخ و 

اهمیــت آن در شــکل گیری فرم هــای اجتاعــی مقــاوم و دارای هویــت مســتقل بــه متامــی انســانیت بویــژه زنــان، از ایــن 

حقیقــت پنهــان، منشــا گرفتــه اســت. بــه تعبیــر دیگــر؛ در برابــر انــکار، رد و پــرده پوشــی تاریــخ مردســاالر، تــاش بــرای 

ــی کــه  ــت زن ــه صــورت یــک زندگی نامــه بلکــه همچــون هوی ــه ب ــخ مقاومــت خلق هــا، ن ــی در تاری ــن زنان شــناخت چنی

بــه ســطح منایندگــی و رهریــت یــک فرهنــگ و ذهنیــت اجتاعــی رســیده وظیفــه ی هــر انســان انقابــی و آزادی خواهــی  

اســت. خــرم بــا آگاهــی از حقیقــت وجــودی خویــش و تــوان دفــاع ســازمانی از آن، بــه یــک فــرم خودســاخته مبــدل گشــت. 

در مقابــل فشــار خانــدان عباســی در ایــران و کوردســتان کــه اجــازه ی حضــور هیــچ گونــه فرهنــگ و آیینــی بــه جــز فرهنــگ 

ــه  ــز ب ــار نی ــن ب ــد همیشــه ای ــی را ســازمان بخشــیدند کــه مانن اعــراب مســلان در منطقــه را منــی داد، کوردهــا قیام های

جامعــه ی روســتایی و کوهســتان های خــود تکیــه داشــتند. در واقــع رهــروان زرتشــتی همیشــه اهــل روســتا و کوهســتان های 

آزاد بوده انــد. اصطــاح ِبــه دینــی )دیــن دلشــادی و زیبایــی( فقــط در آییــن زرتشــتی بــه کار رفتــه اســت. دربــاره ی تاریــخ 

ــام  ــت نامه )نظ ــه سیاس ــا از جمل ــان در کتاب ه ــاره ی عقایدش ــه درب ــد و آنچ ــت منی باش ــی در دس ــی کاف ــن آگاه ــن دی ای

ــت  ــکار هوی ــا ان ــوده و یکــی از تاش هــای اساســی آنه ــه غــرض و تهمــت ب ــوده ب املــک( و االنســاب نوشــته اند، همــه آل

پیشــاهنگ ایــن آییــن، زنــی بــه نــام "خرمــه بنــت فــاده" اســت. در منابعــی هــم کــه نامــی از او بــرده باشــند او را همــرس 

"مــزدک" می شناســند. طبــق تحقیقــات تاریخــی صــورت گرفتــه نخســتین بــار کــه نامــی از خرمیــان )طرفــداران خــرم( در 

ــور  ــس از ظه ــه 300 ســال پ ــک ب ــی نزدی ــا ســده ی هشــتم میادی ســت یعن ــدا می شــود در ســال 162 هـــ.ق ی ــخ پی تاری

مــزدک.

حاکــان اســام بــه کســی جــز نویســندگان دربــار کــه بــه خــود آنهــا وابســته بودنــد اجــازه ی نوشــن دربــاره ی خرمیــان را 

منی دادنــد و متامــی محتویــات ایدئولوژیکــی و فرهنگــی ایــن جنبــش را چنــان کــه در باالتــر نیــز بیــان منودیــم بالعکــس 

ــان آن  ــن ایش ــد؛ دی ــیر می کنن ــه تفس ــن" را بدینگون ــرم دی ــذاری "خ ــا نامگ ــا آنه ــد. مث ــوا کردن ــا را رس ــوه داده و آنه جل

ــر و  ــات را از خم ــه محرم ــده ک ــا داده ش ــبب بدان ه ــدان س ــب ب ــن لق ــا ای ــد ی ــا آرزو کنن ــد و ی ــه بخواهن ــت ک چیزی س

ــر  ــن کار خــود عــاوه ب ــا ای ــان ب ــد. آن ــاح می دانن ــد را مب ــره می برن ــا محــارم و آنچــه را از آن به ــذات دیگــر زناشــویی ب ل

اینکــه نــام و جایــگاه ایــن آییــن را در تاریکــی نشــانده و رســوا می ســازند، اعتقــادات مبنــی بــر حیــات کومینــال و برابــر 

انســانها، کــه بــا مبــارزه بــر علیــه اقتــدار و ظلم گرایــی، مالکیــت را منشــا متــام بدی هــا می دانســتند را بــا غــرض، تفســیر 

و تحریــف می کننــد. ایــن ســنت کــه بــه یکــی از مشــخصه های نظــام اقتدارگــرای اســامی تبدیــل شــده، امــروزه توســط 

رژیــم جمهــوری اســامی ایــران نیــز در برابــر جنبــش آزادیخواهــی کوردهــا بــه شــکلی وســیع تر و بــا اســتفاده از متامــی 

ــد.  ــات جامعــه کــه تحــت ســلطه ی خــود درآورده، ادامــه می یاب امکان

خــرم ابتــدا در برابــر ظلــم و حمــات چپاولگرانــه ی ســپاه اســام کــه از همــه بیشــر زنــان را مغــدور می منــود، زنــان را در 

جنبشــی دینــی و اجتاعــی ســازماندهی کــرد، کــه بعدهــا حالــت مبــارزه ی مســلحانه بــه خــود گرفــت. آنــان ابتــدا در میــان 

بخشــی از کوردهــای خراســان آغــاز بــه کار کردنــد، بعــد از مــدت بســیار کمــی متامــی کوردســتان، اصفهــان، کــرج، ری و 

ــن را  ــد و ای ــی می کردن ــی معرف ــی و مزدک ــان خــود را رهــروان زرتشــتی، مان ــتند. آن ــا پیوس ــرد و زن بدان ه ــدان از م هم

براســاس قبــول رهایــی زن، اقتصــاد آزاد و اخــاق آزاد کــه از پایــه هــای فلســفی زرتشــتی بــود توجیــه می کردنــد. مبــارزه 

و مقاومــت اخــاق و عدالــت در واقــع، هــان مخالفــت علیــه متــدن مرکــزی را بیــان می منایــد. خرمیــان ســمبل طریقــت 

ــگ رسخ از  ــدس رن ــد. تق ــان می دادن ــان نش ــه پیشانی ش ــی رسخ ب ــن پارچه ای ــا بس ــاس رسخ و ی ــیدن لب ــود را در پوش خ

ــان  ــان علوی ــن شــیوه امــروزه در می ــرا" رسچشــمه می گرفــت. ای ــا هــان ســمبل الهــه ی خورشــید "می ــان ی عــادات هوری

)در شــال کردســتان( باقــی اســت. قیــام خرمیــان کــه در مــدت  کوتاهــی )نزدیــک بــه ســه مــاه( مبــارزه ی دشــواری را در 

مقابــل عباســیان بــه راه بردنــد. ایــن قیــام بــا اعــان جهــاد توســط خلیفــه ی عباســی مــورد حمــات وحشــیانه ایی کــه طــی 

آن صدهــا خرمــی بــه قتــل رســیدند، رسکــوب شــد. پــس بایــد جنبــش خرمیــان را از لحــاظ غنــا و تاثیرگــذاری آن در مقابلــه 

بــا امپراطــوری یــا خافــت اســامی را دســت کــم نگرفــت و بنیــاد ژرف ـ کهــن آن کــه ریشــه در فلســفه ی زرتشــت،     مانــی                      

  

جنبشخرمی
)آیینسرزندگیوزیبایی(
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زیالن؛
زانن و جواانن

 رستاخیز 
زن بــودن، انــگار خــود تاریــخ بــودن اســت، میــان خــاک و آزادی 

جریان رودی ســت از دوســت  داشــن، آزادی نوای آوازی ســت در 

تپیدن هــای قلــب زن. زن بــودن آواز بلبلی ســت بر روی شــاخه ی 

ــت  ــامن، بی نهای ــت در آس ــرواز پرنده ای س ــون پ ــی، همچ درخت

دیدنــی. زن آفریننــده ی انســانیت و زندگی ســت، زندگــی ای کــه 

ــر از  ــت. مه ــت آراسته  س ــی و عدال ــد، فروتن ــادابی، لبخن ــا ش ب

دیــده ی زن، در لحظــه ی نگریســن همچــون پرتوهــای خورشــید 

می درخشــد. زن میــان دســتانی آغشــته بــه رنــج و خاکــی زریــن 

ــی رسارس از داد  ــا روح ــره را ب ــکوه مث ــت و ش ــید، برک ــد کش ق

بــه همــه بخشــید، کودکانــش را لحظــه بــه لحظــه ســیر کــرد و 

خــود از هــامن کودکــی فرهنــگ آموخــت و تاریــخ بنــا نهــاد. زن 

زندگــی شــد، زندگــی هــم تاریخــی شــد بــرای انســان. حقیقــت 

ــه ی  ــگ اله ــن حقیقــت فرهن ــادر نگاشــته شــد، ای ــا دســتان م ب

مــادر گشــت و در هــالل حاصلخیــز ریشــه دوانــد. 

قله هــای  بــر  را  فرزندانــش  گهــواره ی  مــادر، 

ــن گهــواره در قلــب  ــد، ای رسفــراز زاگــروس جنبان

زاگــروس؛ روژهــات کوردســتان، هــزاران زن را 

ــه  ــز ب ــتند و او هرگ ــادرش گش ــه  م ــد، هم پروران

ــرای  ــه خــود ب ــی را ک ــرد. حیات ــت نک ــادر خیان م

ــور و  ــا ن ــیت اش ت ــود، قدس ــده ب ــانیت آفری انس

هرگــز  می منــود.  رخ  خورشــید  بخشــندگِی  تــا 

محــروم  خویــش  روشــنایی  از  را  روژهــات 

نگردانــد، از این روســت کــه خورشــید همیشــه از 

ــن  ــش ای ــی آورد و در درخش ــر م ــات رو ب روژه

روشــنایی اش هــزاران زن را تــا خداونــدی رســاند. 

خداونــدی چــون خــرم، خرمــی کــه کارزارش را از 

حقیقــت نئولوتیــک و زردشــت مهیــا ســاخت، در 

برابــر رسدمــداران ظلــم، فرهنــگ مــادر زاگــروس 

ــت.  ــاس داش را پ
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آزادانــه  را  حیــات  دم"  "دم  قلعــه ی  در  زادینــه 

زیســت و همــراه صدهــا تــن از همرزمــان زنــش، رو 

بــه ســوی آزادی گام نهــاد. ایــن میــراث تــا بــه امــروز 

در واقعیــت فلســفه ی جنبــش آپویــی،  مانــدگار 

ــن  ــاز، ای ــوش ب ــا آغ ــورد ب ــا زن ک ــت. صده باقی س

ــده ی  ــم ش ــخ گ ــت و تاری ــه ، هوی ــفه را پذیرفت فلس

خــود را دیگــر بــاره یافتنــد. از ایــن روســت کــه رفیق 

زیــالن اگــر چــه هنــوز جــوان بــود، بــا دل و روحــی 

بــه قدمــت همــه ی ســال های زیســن انســان، تاریــخ 

زن در منطقــه ی رسدشــت را بــا خــون خــود نگاشــت. 

ــان گشــود. او از  ــه جه ــده ب ــع شــهر رسدشــت دی ــار در روســتایی از تواب ــالن گاب شــهید زی

زیبایــی طبیعــت و فرهنــگ مــادر کــه در روستایشــان بــاب بــود، روزانــه چگونــه زیســن را 

آموخــت. در کودکــی چوپانــی کــرده بــود و ایــن ســبب شــده بــود کــه لحظــه بــه لحظــه ی 

زندگــی اش بــا زیبایــی طبیعــت در هــم آمیختــه و ایــن جــوش و رسوری بــس بــزرگ در دل 

او کاشــته بــود. بــا صــدای زالل و دلنــوازاش بــرای طبیعــت و حیوانــات آوازهــای شــیدایی 

می خوانــد. او عشــق عظیمــی کــه بــه زندگــی داشــت را بــا آواز خوانــدن بــر زبــان مــی آورد، 

زیــرا زیــالن آزادی را از طبیعــت آموختــه بــود. ذهنیــت مــرد مقتــدر، حصــار خانواده و ســتم 

رژیــم اســالمی ایــران را همچــون مانعــی پیــش روی خــود می دیــد و از آن پــس خواســتگاه 

خــود را در شــیوه ی زندگــی جامعــه ای نویــن و متفــاوت یافــت. آن خواســتگاه جایــی جــز 

جامعه ایــی کــه هســتی خــود را بــا فلســفه ی آپویــی آراســته، نبــود. 

ــی، همــه ی  ــی گریالی ــا گریالهــای آزادی آشــنا شــد و زندگ ــرس ب ــالن در کوه هــای زاگ ــق زی رفی

حــواس او را بــه ســوی خــود کشــانده بــود. شــیوه ی زندگــی طبیعــی، رفاقــت، ارزندگــی و 

فرزانگــی، عشــق بــه زندگــی و آزادی او را مدهــوش کــرده بــود. پــس از ملحــق شــدن بــه صفــوف 

ــد. او در راه  ــی می آفری ــش، شــور زندگ ــه ی او در روح همــه ی همرزمان ــال، حضــور فداکاران گری

حقیقــت ایــن زندگــی نویــن و رســیدن بــه حقیقــت، پیــروزی در جنــگ و زندگــی ایــامن آورده 

ــه  ــوده و رو ب ــان من ــتی عصی ــاع و کهنه پرس ــر ارتج ــار در براب ــن ب ــرای اولی ــال 2012 ب ــود. س ب

ــد نهــاد. ــِل مقــاوم و جاوی قندی

ــژه ی  ــه یگان هــای خودوی ــان دوره ی آموزشــی ب ــس از پای ــده و پ ــو را دی ــارزان ن ــی مب ــوزش مقدمات ــا آم هامنج

زنــان کــه بــا نــام شــهید ســاریا کــه بــر خــاک رسدشــت شــهید شــده بــود، می پیونــدد. از هــامن روزهــای نخســت بــا 

عشــق و اشــتیاق بســیاری تــالش می کــرد تــا همــه ی لهجه هــای کــوردی، شــیوه ی زندگــی و فعالیت هــای گریالیــی 

ــود  ــب توجــه ب ــا و زالل او کــه نواهــای هــر آن چــه در طبیعــت را در خــود داشــت، جال را بیامــوزد. صــدای زیب

ــواج  ــه در ام ــن نواهــای نهفت ــه ای ــا دل و جــان ب ــا ب ــاوت و ی ــد، کســی منی توانســت بی تف ــی آواز می خوان و وقت

صدایــش گــوش ندهــد. بــا لبخنــد رسشــار از مهــر خــود، در دل همــه ی رفقایــش جــای گرفتــه بــود. همیشــه ســعی 

می کــرد کــه در فلســفه ی رهــر آپــو ژرف گشــته و از ایــن طریــق می خواســت از ظاملــان انتقامــی هــزاران ســاله 

بگیــرد. بــا اینکــه روزانــه می شــد در شــخصیت او پیرشفت هــای نــوی را دیــد امــا او خــود، هرگــز بــس منی دیــد و 

هــر چــه زمــان ســپری می شــد، آرزوهــاش واالتــر می گشــت. تابســتان 2013 دوره ی آمــوزش ایدئولــوژی – نظامــی 

شــهید ســمکو را بــه پایــان رســاند، امــا او ایــن را نیــز کافــی ندیــده و طــی پیشــنهادات مکــرر خــود بــه دوره ی 

آمــوزش تخصصــی تک  تیرانــدازی نیــز پیوســت.

ــوان  ــه عن ــم ب ــدازی و ه ــی تک تیران ــوان مرب ــه عن ــم ب ــالن ه ــق زی ــدازی، رفی ــان دوره ی تک تیران ــس از پای پ

ــه  ــاره ب ــت، دوب ــان داش ــتاری بی ــن نوش ــچ م ــوان آن را در هی ــه منی ت ــی ک ــور و هیجان ــا ش ــته، ب ــده ی دس فرمان

ــس از  ــه پ ــی ک ــلحه ی قرناس ــا اس ــه ب ــود ک ــورده ب ــوگند خ ــت. او س ــتان بازگش ــالت کوردس ــای روژه فعالیت ه

ــت و از  ــد گرف ــدف خواه ــمن را ه ــان دش ــی از فرمانده ــام یک ــری حت ــن درگی ــود، در اولی ــه ب ــان دوره گرفت پای

میــان می بــرد. او وقتــی در مــورد اهــداف و برنامه هایــش حــرف مــی زد، بــه راحتــی می توانســتی در چشــامنش 

ــی.  ــی را ببین ــروی بزرگ ــاوری و نی خودب

او در بهــار ســال 2015 بــه فعالیت هــای همرزمــان اش در منطقــه ی جوانــرو پیوســت. فرماندهــی، مســولیت پذیری 

ــی  ــرد زندگ ــالش می ک ــت ت ــادی رفاق ــه مب ــل ب ــا توس ــای او ب ــی برخورده ــش در متام ــطح درک او از رفقای و س

بیافرینــد و ارج نهــد. 

ــه  ــال اســت ک ــالیان س ــی و انســانی خــود س ــه از ریشــه ی فرهنگ ــی ک ــزدوران بی هویت ــه م ــود ک ــال ب هــامن س

ــا  ــای م ــر از رفق ــودی 6 نف ــدف ناب ــا ه ــران، ب ــالمی ای ــم اس ــداران رژی ــر از  پاس ــراه 2000 نف ــته اند هم گسس

اپراســیونی را در منطقــه ی جوانــرو بــراه انداختنــد. رفیــق زیــالن در ایــن درگیــری، بــه هــدف خــود جامــه ی عمــل 

می پوشــاند و کوردیناتــور اپراســیون را کــه یکــی از فرماندهــان نظامــی ســپاه اســتثامرگر رژیــم بــود را در هــامن 

دقایــق آغازیــن درگیــری از میــان می بــرد. او کــه بــار اول بــود از نزدیــک بــا حملــه ی دشــمن روبــرو شــده و آنقــدر 

زود توانســته بــود در ایــن درگیــری بــا هوشــیاری از خــود و رفقایــش دفــاع کنــد خیلــی روحیــه گرفتــه بــود. بــه 

خاطــر محــارصه ی تنــگ دشــمن، درگیــری لحظــه بــه لحظــه شــدیدتر شــد. رفیــق زیــالن بــا گذشــت یــک ســاعت 

ــا و  ــی معیاره ــودن متام ــامل من ــه و پای ــای پیرشفت ــمن از تکنیک ه ــتفاده ی دش ــه اس ــر اینک ــه خاط ــری، ب از درگی

اخــالق جنــگ، زخمــی می شــود. او تــا نزدیــکای طلــوع خورشــید مقاومــت کــرده، منتظــر می مانــد تــا دشــمن بــه 

او نزدیــک شــود و نارنجــک اش را بــر خــود و آن هــا منفجــر کنــد. بــا روشــن شــدن هــوا چنــد نفــر از مــزدوران و 

پاســدارها وقتــی جــای او را شناســایی کــرده و بــه او نزدیــک می شــوند تــا او را دســتگیر کننــد. امــا رفیــق زیــالن 

کــه بــه خوبــی بــه واقعیــت دشــمن پــی بــرده بــود، نارنجــک خــود را کــه قبــال ضامــن آن را کشــیده بــود، منفجــر 

می کنــد. بــا انفجــار نارنجــک، آن چنــد نفــر مــزدور و پاســدار را کــه بــا دیــدن نارنجــک متعجــب شــده بودنــد و 

بــاور منی کردنــد کــه رفیــق زیــالن جســارت چنیــن کاری را داشــته باشــد می میرنــد و رفیــق زیــالن هــم بــه کاروان 

ــدد.  ــهیدان می پیون ش

ــا فــدا کــردن  جانــش زیــالن  ــا روح زیالن هــا، ســامها و شــیرین ها یکــی کــرد و ب زیــالن، جــان شــیرین خــود را ب

ــمنان  ــاله را از دش ــزاران س ــام ه ــا انتق ــت ت ــت. او خواس ــمن فرورف ــنده، در دل دش ــاری کش ــد خ ــد. او مانن ش

خونخــوار زن و انســانیت بگیــرد. بــه همیــن خاطــر زیــالن ســمبل فدایــی زنــان و جوانــان روژهــالت کوردســتان 

گشــت. زیــالن در دل متامــی انســان های آزادیخــواه باقــی  خواهــد مانــد و دوبــاره بــر ایــن خــاک برویــد و ببالــد. 
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مارسـ8
شکل  گیریروز 

پیمان اجتماعی زنان

روز جهانــی زنــان کــه در گذشــته روز جهانــی زنــان کارگــر نامیــده می شــد بزرگداشــتی اســت کــه هــر ســاله در روز ۸ مــارس 

ــه مناطــق مختلــف،  ــان در کل جهــان اســت. بســته ب ــرای زن ــزرِگ برپایــی جشــن هایی ب برگــزار می شــود. ایــن روز، روز ب

مترکــز جشــن روی بزرگداشــت، قدردانــی، ارائــه ی  عشــق بــه زن و برگــزاری جشــنی بــرای دســتاوردهای اقتصــادی، سیاســی 

و اجتاعــی زنــان اســت.

ایــن روز در ابتــدا بــه عنــوان یــک رویــداد سیاســی سوسیالیســتی در بیــن احــزاب سوســیال آمریــکا٬ آملــان و اروپــای رشقــی آغــاز 

شــد، امــا بعدهــا در فرهنــگ بســیاری از کشــورها آمیختــه شــد. روز جهانــی زنــان در برخــی از مناطــق رنــگ و بــوی سیاســی خــود 

را از دســت داده و تبدیــل بــه مناســبتی بــرای مــردان شــده تــا عشــق خــود را بــه زنــان بیــان کننــد و آمیــزه ای از روز مــادر و روز 

ــا ایــن حــال در مناطقــی دیگــر، اصــل سیاســی و زمینــه حقــوق بــری کــه توســط ســازمان ملــل متحــد  ولنتایــن شــده اســت. ب

تعییــن شــده، بــا قــدرت اجــرا می شــود و آگاهــی سیاســی و اجتاعــِی امیــدوار کننــده ای از مبــارزات زنــان در رسارس جهــان بــه 

ــه رســمیت  ــح بین املللــی« ب ــان و صل ــوان »روز حقــوق زن ــه عن ــن روز را ب ــل هــم از ســال ۱۹۷۷ ای ارمغــان مــی آورد. ســازمان مل

می شناســد.

ســازمانهاي  بني امللــي  كنگــره ي  اولــني  كوپنهــاگ،  شــهر  در 

ــاين  ــن از زن ــور 100 ت ــا حض ــال 1910 ب ــدين در س ــيال م سوس

كــه 3 تــن از آنهــا بــه عنــوان اعضــاي مجلــس در كشــور فنانــد 

ــا زين آملــاين  ــان آنه ــد، تشــكيل شــد. در مي انتخــاب شــده بودن

بــا نــام )کارا زتکــني( پيشــنهاد كــرد كــه روزي از ســال را بــراي 

ــكا  ــايف آمري ــان كارگــري كــه در كارخانه هــاي پارچه ب يادمــان زن

ــود.  ــاص داده ش ــد، اختص ــرده بودن ــام ك ــارس1875 قي در 8 م

ــه  ــايف، ب ــه ي پارچه ب ــر كارخان ــان كارگ ــن زن ــام ای ــان قی درجري

ميــدان »لوريدايســب مايــد « واقــع در شــهر نيويــورك ريختنــد 

ــدن  ــوالين ش ــتمزد و ط ــردن دس ــم ك ــه ك ــود علي ــراض خ و اع

ســاعات كار در ظــروف ســخت و طاقت فرســا را بــه گــوش 

متامــي جهــان رســاندند. ايــن قيــام بــه مثابــه گامــي بســيار مهــم 

ــراي  ــد. در 19 مــارس1911 ب ــخ ثبــت گردي و تاثیرگــذار در تاري

ــن روز را  ــارك اي ــوئيس و دامن ــان، س ــش، آمل ــار در اتري ــني ب اول

روز جهــاين زنــان نــام نهادنــد و جشــن گرفتنــد. ايــن بــه مثابــه ی 

قيامــي بســيار بــزرگ و حائــز اهميــت بــود، بــه انــدازه اي كــه 

ميليون هــا زن و مــرد بــه تظاهرات هــا پيوســته و خواهــان 

ــل: ــايت از قبی مطالب

حق رشكت در انتخابات. 1

امنيت در محل كار. 2

اضافه كردن دستمزد در حني طوالين كردن زمان كار. 3

پايان بخشيدن به تبعيضات جنيس. 4

ايــن مطالبــات پــس از واقعــه اي كــه در يــي ازكارخانه هــاي نيويــورك كــه در نتیجــه ی آن بيــش از 129 زن و يــك كــودك، 

در صانحــه ی آتش ســوزي جــان خويــش را از دســت دادنــد بــه ثبــت رســيد.

 1913 نيــز زنــان رويس بــراي اينكــه معــاش خانــواده ي خويــش را تأمــني ســازند، خواســتار حقــوق برابــر خــود شــدند. آنهــا 

ــل كار و  ــش را در مح ــاي خوي ــوق و مزاي ــي از حق ــتند برخ ــره توانس ــود، باالخ ــتمر خ ــای مس ــراز نارضايتي ه ــی اب ــا ط ب

منــزل بــه دســت آورده و حتــي بــراي رشكــت در انتخابــات نيــز گام هــاي بســيار ارزشــمندي بردارنــد. بــه دســت آوردن ايــن 

مزايــا نيــز مصــادف بــا هشــتم مــارس 1913 بــود. در واقــع چنــني روزي بــه مثابــه عيــدي بــود كــه بــه ســمبي از مبــارزات 

آزادي خواهانــه و عدالت طلبانــه ی زنــان در جهــان مبــدل گشــت. بزرگريــن پــريوزي زنــان در ســال 1945 زمــاين بــود كــه 

ــد. از  ــا ع منودن ــتيباين و دف ــان پش ــاي زن ــي، از قيام ه ــاي اروپاي ــه ي دولت ه ــه اتحادي ــته ب ــازمان هاي وابس ــاري از س ش

طــريف ديگــر در شــهر )مكزيكوســيتي( در ســال 1975، كنگــره ي بــني امللــي بــا هــدف جلــب توجــه متامــي دنيــا بــه مشــكايت 

ــان و بحــث  ــر ســازماندهي زن ــن کنگــره راه ب ــت. ای ــرد، صــورت گرف ــد مي ك ــا متامــی موجودیت شــان تهدي ــان را ب ــه زن ك

بــر مشــكايت كــه زنــان دامن گــريش بودنــد و همچنــني بــرريس عوامــل بــه وجــود آن هــا را گشــود. در ســال1977 نيــز در 

ســازمان هاي وابســته بــه اتحاديــه ي اروپــا، كنگــره اي بــر اســاس حفاظــت ازحقــوق زنــان در صلــح جهــاين و رشكــت آنهــا 

در بازارهــاي اقتصــاد و سياســت تشــكيل شــد. در ســال 1985 ايــن اتحاديــه، كنگــره اي را در كشــور »نايــرويب « بــر اســاس 

عملــی منــودن روزانــه و جهان شــمول منــودن ایــن قوانــني تصويــب شــده، تشــکیل داد. ســال 1995 در شــهر »پکــن « پذيــرای 
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تشــکیل كنگــره ی چهــارم زنــان در ایــن کشــور شــد. مناينــدگان نزديــك بــه 189 دولــت در ایــن کنگــره حضــور داشــتند و 

در مــورد ايــن قراردادهــا توافق نامــه اي را بــه امضــاء رســاندند. مــوارد درج شــده در ایــن توافق نامــه از ایــن قــرار بودنــد:

پايــان بخشــيدن بــه تبعيضــات جنــيس اي كــه ســبب ارتقــای ســطح ذهنیــت بــرده و بــرده دار و تبعيــت اجبــاري از آن . 1

مي شــود.

پيرفــت و دســتاوردهايي كــه بــه دســت آمده انــد، دســتاوردهايي ناعادالنــه نيســت بلكــه در واقــع نوعــي عدالــت . 2

اجتاعي انــد.

مسئله ي زنان نبايد به صورت مسائلی كه تنها مربوط به زنان مربوط می باشند، قلمداد شوند.. 3

ــان  ــداکاری از رسارس جه ــان جســور و ف ــارزات مســتمر زن ــان، در نتیجــه و مثــره ی مب ــی زن ــوان روز جهان ــه عن ــن روز ب ای

بــه ثبــت رســیده و در ارتقــای ســازماندهی زنــان در مطالبــات برحــق زنــان تاثیــرات مانــدگار و غیــر قابــل انــکاری بــه جــا 

گذاشــته اســت. ایــن روز در ابتــدا بــه عنــوان یــک رویــداد سیاســی سوسیالیســتی در بیــن احــزاب سوســیال آمریــکا٬ آملــان 

و اروپــای رشقــی آغــاز شــد، امــا بعدهــا در فرهنــگ بســیاری از کشــورها آمیختــه شــد. ســازمان ملــل هــم از ســال ۱۹۷۷ 

ــان در برخــی از  ــی زن ــه رســمیت می شناســد. روز جهان ــی« ب ــح بین امللل ــان و صل ــوق زن ــوان »روز حق ــه عن ــن روز را ب ای

مناطــق رنــگ و بــوی سیاســی خــود را از دســت داده و تبدیــل بــه مناســبتی بــرای مــردان شــده تــا عشــق خــود را بــه زنــان 

بیــان کننــد و آمیــزه ای از روز مــادر و روز والنتایــن شــده اســت. منی تــوان ایــن را از واقعیــت نظــام فریبنــده و ســودجوی 

ــه،  ــاز جامع ــه و متحول    س ــروی محرک ــن نی ــوان بنیادی تری ــه عن ــودی زن ب ــکار و ناب ــراف، ان ــت. انح ــاالر دور انگاش مردس

ــی روز 8 مــارس  ــن در واقــع، ســطحی منــودن عمــق معنای ــات اساســی و هــدف نظــام مردســاالر می باشــد. ای از خصوصی

نــه فقــط بــه عنــوان یــک روز، بلکــه بــه عنــوان ســمبل دربرگیرنــده ی حقیقــت زنــان در ارصار بــر موجودیــت و حضــوری 

ــت.  ــن اجتاعی  س ــی میادی ــک در متام دمکراتی

مــا زنــان گریــا بــا علــم بــر نقش ویــژه ی نظــام مردســاالر، روز 8 مــارس را بــه عنــوان پُلــی تاریخــی میــان خــود و متامــی 

ــه در  ــی ک ــج و زحات ــی رن ــای وجــودی متام ــت از معن ــرای صیان ــی انگاشــته و ب ــا هــر ملیت ــا، از هــر قــر و ب ــان دنی زن

ــه ی  ــر پای ــا ب ــا هــدف در هــم شکســن دگاتیســم مرده ــم. ب ــن روز را جشــن می گیری ــات آزاد کشــیده شــده، ای راه حی

خودبــاوری و خط مشــی دفاع ذاتــی مبــارزات خــود را نیــز ارتقــا خواهیــم داد. ارائــه ی ایدئولــوژی رهایــی زن از طــرف رهــر 

آپــو در روز 8 مــارس 1998 بــه زنــان، در عیــن حالــی کــه هدیــه ای  ارزنــده  بــود، رهنمــودی حقیقی  ســت کــه تــوان پــاس 

داشــت، ارتقــا و ســازماندهی ارزش هــا و دســتاوردهای زنــان مبــارز و آزادی خــواه را دارا می باشــد. هانگونــه کــه رهــر آپــو 

می گویــد؛ مســاله ی زنــان مســاله ای  اســت کــه دارای ابعــاد فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و جامعه شناسی ســت. مــا یادبــود 

ایــن روز را بــه برپایــی مراســم جشــن و شــادی تقلیــل نــداده، بلکــه رسارس زندگــی مبارزاتــی خــود را در راه اتفــاق نظــر 

زنــان جهــان، بــر پیــان اجتاعــی  مبنــی بــر پیشــگیری از کشــتار، تجاوزگــری و همــه  ی مــوارد مشــابهی کــه هویــت زنــان را 

بــا انحــراف، زوال و نسل کشــی، روبــرو ســاخته تنظیــم می مناییــم. بــا ایــن حــال در مناطقــی دیگــر، اصــل سیاســی و زمینــه 

ــا قــدرت اجــرا می شــود و آگاهــی سیاســی و اجتاعــِی  ــن شــده، ب ــل متحــد تعیی حقــوق بــری کــه توســط ســازمان مل

امیــدوار کننــده ای از مبــارزات زنــان در رسارس جهــان بــه ارمغــان مــی آورد. 

هیــچ موجودیتــی در کیهــان بــدون تاریــخ وجــود نــدارد. منی تــوان هیــچ پدیــده ای را بــدون تاریــخ و نقــش موثــر زن در 

آفرینــش آن ارزیابــی منــود. بــرای درک موجودیــت یافــن هــر پدیــده ای، در نظــر گرفــن زمــان تشــکل یافــن آن در اولویــت 

قــرار داده می شــود. معنــا یافــن هــر موجــودی در واقــع بیــان چگونگــی بــه وجــود آمــدن آن را در برمی گیــرد. در اینجــا 

آنچــه تــاش می شــود مــورد درک واقــع شــود ایــن اســت؛ هــر پدیــده دارای مــکان و زمــان خــاص خــود بــوده و در مســیر 

ــا نبــوده و متامــی  ــه طــور خاصــه هیــچ پدیده ایــی بــدون معن ــه شــکل گیری گام برمــی دارد. ب یــک هــدف مشــخص رو ب

موجودیــت آن در برگیرنــده ی معانــی مختــص بــه خویــش می باشــند. 

زندگــی اجتاعــی انســان کــه بخشــی از معنــای هســتنده گی کیهــان را در خــود دراراســت نیــز بــه همیــن منــوال می باشــد. 

ــا کــه متامــی آنچــه در تاریــخ کهــن و امروزیــن انســان روی می دهــد، دارای دالیــل ونتایــج مشــابهی هســتند.  بدیــن معن

ــودات  ــی موج ــت: متام ــوان گف ــس می ت ــت. پ ــر گرف ــل در نظ ــی و بی دلی ــوان واه ــده ای را منی ت ــا پدی ــداد و ی ــچ روی هی

کیهــان در پــی درک گشــن و درک منــودن هســتند. ایــن البتــه در انســان بــه طــور ملموس تــری قابــل مشــاهده می باشــد. 

ــود را  ــراف خ ــای اط ــکل گیری پدیده ه ــوه  ی ش ــا نح ــات و ی ــد اتفاق ــس منی خواه ــر ک ــا ه ــل؛ آی ــوال هایی از قبی ــخ س پاس

درک منایــد؟ آیــا کســی وجــود دارد کــه نخواهــد مــورد درک واقــع شــود؟ بســیار ســاده  اســت؛ مقولــه ی عشــق پاســخ همیــن 

ســوال اســت. هــر انســان عاشــِق ایــن اســت کــه درک شــود، او دشــوارترین کارهــا و راه هــا را جهــت درک شــدن تجربــه 

می منایــد. گویــا دارد فریــاد برمــی آورد کــه مــرا دریابیــد. بــه مبــارزه برمی خیــزد و بــا متامــی تنگناهــای پیــش  رویــش دســت 

و پنجــه نــرم می کنــد. او در راه درک گشــن و معنایافتگــی اش هــر لحظــه بــرای دادن هــر بدیلــی، حتــی جانــش نیــز هرگــز 

دریــغ ننمــوده اســت. 

اگــر بــدون قــاب و پنجــره بــه تاریــخ بریــت بنگریــم، خواهیــم دیــد؛ انســان های بی شــاری کــه جویــای حقیقــت بودنــد، 

جانشــان را در ایــن راه فــدا کردنــد. بســیاری از آنــان زنــده زنــده در آتش هــای بر افروختــه ی دادگاه هــای تفتیــش عقایــد 

تنهــا بــه خاطــر اعتقــادات، جویندگــی و منایانــدن حقایــق ســوختند. بــدن بعضــی  از آن هــا غــذای کرکس هــای بیابــان شــد، 

امــا هیــچ یــک از آنــان، زبــان از بیــان آنچــه درک کــرده بودنــد، بازنداشــتند. 

ــن  ــان، ای ــات انس ــخ حی ــان و تاری ــک کیه ــد در دیالکتی ــارس بای ــت 8 م ــی از حقیق ــک درک درون ــه ی ــت یابی ب ــرای دس ب

موجــود اجتاعــی کــه هــان کیهــان کوچــک اســت بــه صورتــی ژرف اندیشــید. زن در آفرینــش و توســعه ی اجتاعــی گشــن 

ایــن کیهــان کوچــک، از نقــش حائــز اهمیتــی برخــوردار بــوده اســت. پــس بحــث از 8 مــارس بــه عنــوان روز جهانــی زن بــر 

ایــن اســاس قابــل درک تــر خواهــد بــود. 

هــدف مــا بــه عنــوان یــک جنبــش آزادیخواهــی، انقــاب در شــیوه ی حیــات جامعــه اســت. ایــن انقــاب بــر پایــه ی ایجــاد 

تغییــر و تحــول بنیادیــن در ذهنیــت انســان ها روی داده و مانــدگار خواهــد شــد. ایــن بــه آگاهــی کافــی از تاریــخ نیــاز 

دارد. اگــر یــک جنبــش انقابــی از دیدگاهــی تاریخــی برخــوردار نبــوده و یــا از نتایــج آن بهــره نــرد، نخواهــد توانســت بــه 

پیــروزی دســت یابد. پــس نبایــد فرامــوش کــرد کــه بیــش از نــان و آب بــه دیدگاهــی تاریخــی نیــاز داریــم. 

اگــر زن آفریننــده ی زندگــی اجتاعــی اســت، پــس چــرا تنهــا یــک روز بــرای زن در جهــان معیــن شــده؟ اگــر ایــن مهــم 

کــه بــدون زن زندگــی اجتاعــی ممکــن نیســت، از طــرف متامــی جوامــع پذیرفتــه شــده  اســت، آیــا صحیح تــر ایــن نیســت 

کــه متامــی روزهــا روز زن باشــد؟ زنــان در چــه وضعیتــی قــرار داشــتند، چگونــه مبــارزه کــرده و هــدف مبارزاتــی آن هــا 

چــه بــود؟ آیــا آن هــا تنهــا بدنبــال تعییــن کــردن یــک روز در تاریــخ بــرای خــود بودنــد؟ وقتــی بــه پاســخ ایــن ســواالت 

همه ی روزها، 
معنای روز زن را بیان خواهند کرد

رُوژدا زاگرس
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ــت؟ ــارس چیس ــای 8 م ــه معن ــم ک ــم بدانی ــس می خواهی ــیم، از آن پ می اندیش

در طــول گــذار تاریــخ در زمــان و مکان هــای متفــاوت، هنــوز اثــر مقاومت هــای زن در برابــر ذهنیتــی کــه بــه درازای پنــج 

هــزار ســال موقعیــت خــادم و کنیــز خانــواده، ملــک خصوصــی و کاالیــی جنســی متعلــق بــه مــرد، ماشــین تولیــد مثــل و 

غیــره تحمیــل منــوده بــه جــا مانــده اســت. او هرگــز از قیــام و مقاومــت بــاز نایســتاده اســت. گاهــی بــه صــورت گــروه، 

جنبــش، ســازمان و خیلــی وقت هــا نیــز بــه صــورت شــخصی مبــارزه منــوده و بــا شــیوه های مختلــف بــه ابــراز نارضایتــی 

ــه  ــه آســانی و یــک روزه شــکل نگرفت ــون زن را احاطــه منــوده، ب ــه ای کــه اکن ــت بردگــی داوطلبان ــه اســت. موقعی پرداخت

اســت. زن بــه آســانی از موقعیــت مقــدس بــودن تــا الهه گــی بــه موقعیــت ملکــه ی کاالهــا کــه امــروزه در راســتای منافــع 

ــزی  ــای پایه ری ــر مبن ــی ب ــاش فراوان ــن کار ت ــرای ای ــده اســت. ب ــار نیام ــزل منــوده، گرفت ــه ی کاپیتالیســتی تن نظــام مدرنیت

ــر چنیــن  ــز روا منــودن تحمیــات نظــام صــورت گرفــت. در براب ــوژی مردســاالری جهــت فریفــن زن و جامعــه و نی ایدئول

برخــورد بــه دور از اخــاق و وجــدان مــرد اقتدارگــرا، زن هرگــز دســت از مقاومــت و مبــارزه برنداشــت. او در اولیــن فرصــت 

و بــا دیــدن کوچک تریــن روزن امیــد و روشــنایی ای نفــس بــرآورده و فریــاد اعــراض اش را بــه گــوش جهانیــان رســاند. ایــن 

بــا جوهــر طبیعــی صلــح  و برابــری خواهانــه ی زن کــه تــوان تحمــل نادادپــروری و بی وجدانــی را نــدارد، ارتباطــی تنگاتنــگ 

دارد. 

بســیاری از مبــارزات زنــان بــرای کســب حــق رای، دســتمزد برابــر بــا مــردان و یــا حــق حضــور فعــال در متامــی عرصه هــای 

اجتاعــی بــوده اســت. ایــن در حالی ســت کــه زن از دیربــاز تــا بــه امــروز فقــط بــرای حــق خودشــان نبــوده، بلکــه در راه 

مطالبــات جامعــه ی بــری بــا فــداکاری هرچــه متامــر بــه پیشــاهنگی در مبــارزات پرداختــه اســت. ایــن را می تــوان از تــاش 

او در تاریــخ اجتاعــی گشــن انســان مشــاهده منــود، زیــرا زن هــان کسی ســت کــه بــه انســان و جامعــه معنــا بخشــید. 

رهــر آپــو بــر اســاس ایــن حقیقــت کــه " آزادی زن آزادی جامعــه اســت " اهــداف مبارزاتــی خویــش را بــر مبــدأ رســاندن 

زن بــه معنــای آزادانــه زیســن پایه گــذاری منــود. 

بحــث بــر رس 8 مــارس در واقــع بحــث از یــک مبــارزه و مقاومــت تاریخی ســت کــه در حقیقــت زمانــی و مکانــی خاصــی 

رویــداده اســت. مــا زنــان گریــا بــرای زنــده و پویــا نگه داشــن ارزش هــای بدســت آمــده ی ایــن مبــارزه، معنــای حقیقــت 

وجــودی مبارزینــی ماننــد کارازتکیــن و رزا  لوکزامبــورگ کــه در ایــن راه جانشــان را فــدا کردنــد، روز 8 مــارس را جشــن 

ــا  ــد، هــر روز را همچــون روز زن دانســته و ب ــارزه می کنن ــو مب ــر اســاس فلســفه ی رهــر آپ ــه ب ــی ک ــم. گریاهای می گیری

چنیــن عقانیتــی بــه مبــارزه بــا نظــام مردســاالری می پردازنــد.

رهــر آپــو در ســال 1998 ایدئولــوژی رهایــی زن کــه بــر اســاس پنــج معیار ســازماندهی شــده بــود را بــه جنبــش آزادیخواهی 

ــتقبال از  ــا اس ــورد ب ــان ک ــرد. زن ــان را در برمی گی ــان جه ــی زن ــئله ی آزادی متام ــوژی مس ــن ایدئول ــود. ای ــه من ــان هدی زن

ــه  ــه ب ــان توامنندان ــیوه ی مبارزاتی  ش ــن ش ــودن و آراس ــی من ــیوه ی عمل ــادی  آن، در ش ــازی مب ــوژی و درونی س ــن ایدئول ای

پیشــاهنگی همــت گاشــتند. امــروزه ایــن زنــان در رسارس کوردســتان زنجیــر بردگــی تنیــده بــر روح و جــان خــود را تکــه 

تکــه کــرده و در مســیر تحقــق بخشــیدن بــه ایــده ی حیــات آزاد رهــر آپــو بــه ایســتاری زیبــا و غیــر قابــل شکســت دســت 

یافته انــد. 

رهــر آپــو بــا آفرینــش ایدئولــوژی رهایــی زن، مبــارزات 8 مــارس را بــه معنــای حقیقــی آن رســانده و ارزش هــای مرتبــط 

ــی  ــه دیدگاه ــوژی ب ــن ایدئول ــی ای ــر خط مش ــن ب ــرار گرف ــا ق ــورد ب ــع زن ک ــد. در واق ــدگار منودن ــی و مان ــا آن را متعال ب

جهانشــمول تر در مــورد هویــت زن بــودن خــود دســت  یافتــه و بــه خودشناســی رســید. او دیگــر بدنبــال مالــک و در انتظــار 

یــک ناجــی بــرای رهایــی خــود و جامعــه از زیــر یــوغ اســتبداد نظــام مردســاالر نیســت، بلکــه متامــی موجودیــت روحــی و 

جســانی  خــود را متعلــق بــه خــود می دانــد و نــه هیــچ کــس دیگــر. پــس یــک هســتنده ، زمانــی دارای معناســت کــه بــا 

حقیقــت مختــص بــه خــود زیســته و نــه بــا واقعیــات  ســاختگی. 

ــد،  ــتاب می گذرن ــا ش ــا ب ــوند و لحظه ه ــپری می ش ــا س روزه

امــا خاطــرات  بــر جــا مانــده ماننــد پلــی، هــر لحظــه از 

زمــان حــال انســان ها را بــا گذشــته پیونــد زده و هاننــد 

ــِی خــود  ــا همــه ی تازه گ ــر جــاده ی زندگــی آدمــی ب ــا، ب رد پ

ــد،  ــاوت و رنگارنگ ان ــن خاطــرات، متف ــد. ای ــدگار می مانن مان

گاهــی پــر از تداعــی یــک حــس لریــز از شــادی و گاهــی غــم، 

ــره  ــر خاط ــت. ه ــیار مجزاس ــا بس ــرای گری ــن ب ــه ای ــه البت ک

ــات احساســی و  ــی محتوی ــا متام ــا، همیشــه ب در ذهــن گری

تجربــی خــود، فکــر او را بــه نقشــی رسشــار از زیبایــی و امیــد 

می آراینــد. گریــا در آغــوش طبیعــت بــه اوج معنــای حقیقــی 

ــت و  ــیرین اُف ــم ش ــان طع ــق ج ــا عم ــرده و ت ــی ب ــی پ زندگ

خیز هــای خاطــره را بــه رسمشــق های مبارزاتــی  خــود اضافــه 

از خاطــره تولــدی  از خاطــره می آمــوزد،  می کنــد. گریــا 

ــره ،  ــک خاط ــم درون ی ــا ه ــی  وقت ه ــد، خیل ــاره می یاب دوب

ــت.  ــش باقی س ــن همرزم ــه ی ذه گوش

خاطــرات بســیاری وجــود دارنــد کــه مــی تــوان از هــر کــدام 

ــال  ــتان س ــرم تابس ــب های گ ــی از ش ــت. یک ــرا گرف ــی ف درس

۲۰۱۱ بــود کــه بــا ســه تــن از رفقــای همرزمــم  از شــهر 

"مریــوان" بــه طــرف منطقــه ی "هورامــان" می رفتیــم. راه 

تقریبــا یــک شــب طــول می کشــید و آذوقــه ی مــا هــم خیلــی 

کمــر از خســتگی و گرســنگی چهــار نفــر در یــک پیــاده روی 

طوالنــی بــود. هــر بــار بعــد از تقریبــا یــک ســاعت پیــاده روی، 

ــن شــب اطــراف را  ــا دوربی ــرده، ب ــه اســراحت ک ــد دقیق چن

ــه  ــه رفیقــی ک ــم. البت ــه می دادی ــه راه ادام ــرده و ب ــی ک کنرل

جلــودار بــود، مــدام بــا دوربیــن، کــه بــه گردنــش آویختــه بــود 

ــرد.  ــرل می ک ــت کن ــا دق ــراف را ب ــان و اط راه پیش روی

چنــد ســاعت از راه گذشــته بــود خــوب یــادم نیســت، توقــف 

کردیــم و خواســتیم اســراحت کنیــم. بــه کنــار راه، میــان چنــد 

خاطره؛
دلیال چیا

تولد دوباره  ی گریال 
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ــی خســته ای و کوله پشــتی  ــن لحظــه  در راه، وقت ــم. خوش تری ــه زدی ــه کوله پشــتی هایان تکی ــه، نشســتیم و ب درخــت رفت

ــد و می خواهــد خســتگی پشــتت را  ــو را درک می کن ــگار ت ــر پشــتت اســت، ان ــک ســنگینی ب ــل ی ــد لحظــه قب ــا چن ــه ت ک

بگیــرد، نــرم و راحت تریــن تکیه گاهــت می شــود. درختــان بلــوط آنقــدر بهــم تنیــده بودنــد کــه اگــر کســی از آنجــا عبــور 

ــد از آن می گذشــتیم  ــه بای ــود ک ــچ رس راهــان ب ــک پی ــا، ی ــر از محــل اســراحت م ــد. کمــی پایین ت ــا را منی دی ــرد، م می ک

و آنطــرف پیــچ چــه خــر بــود؟ منی دانســتیم. ســکوت و حــس عجیبــی حاکــم بــود. همــه بی صــدا نشســته بودیــم. رفیقــی 

ــی  ــد دقیقــه اســراحت کــرد، کوله پشــتی اش را از پشــتش جــدا کــرد و خیل ــود، بعــد از اینکــه چن ــودار ب کــه آن شــب جل

آرام گفــت مــن میــروم تــا راه را کنــرل کنــم. هانطــور کــه بــا یــک دســت  داشــت عــرق روی صــورت اش را پــاک می کــرد، 

ــر از شــب های  ــی آســان تیره ت ــردم، آب ــگاه می ک ــه ســتاره ها ن ــود. داشــتم ب ــه ب ــا دســت دیگــر هــم اســلحه اش را گرفت ب

قبــل، انــگار از جنــس مخمــل بــود، مــاه هــم از گوشــه ی یــک تپــه داشــت بــاال می آمــد. بــا عجلــه، بــه طــرف مــا برگشــت 

و همزمــان کــه کوله پشــتی اش را کــول می کــرد، گفــت دشــمن کمیــن  کــرده. همــه آرام و بــا صــدای کــم گفتیــم؛ بایــد یــک 

جــای مناســب دیــد و امشــب را تــا فــردا شــب آنجــا مانــد. یــک شــیب پــر درخــت، باالتــر از جــای اســراحت مــا قــرار داشــت 

کــه بــر جــای کمیــن دشــمن هــم مســلط بــود. بــا گام  هــای آهســته و حســاس، خودمــان را بــه آنجــا رســاندیم. قــرار بــود 

هــر یــک از مــا دو ســاعت نگهبانــی بدهــد و بقیــه اســراحت کننــد. روز بعــد بــدون اینکــه از جــای خــود تــکان بخوریــم، 

تــا شــب  هانجــا ماندیــم. نزدیــکای صبــح دشــمن محــل کمیــن را بــا خواب آلودگــی تــرک کردنــد. 

ــرده و  ــه ک ــه کوله پشــتی  خــود تکی ــس ب ــد. هــر ک ــوز می شــد اراضــی را دی ــا هن ــک می شــد ام ــم تاری هــوا داشــت کم ک

اســلحه اش را روی زانویــش گذاشــته بــود و در مــورد نحــوه و جهــت حرکــت بــه طــرف مســیری کــه بایــد می رفتیــم نظــر 

ــن کــرده باشــند، راه  ــاره کمی ــود کــه دوب ــا اینکــه ممکــن ب ــرد و ی ــا بگی ــد ردی از م ــرای اینکــه دشــمن نتوان ــم. ب می دادی

دشــواری کــه کســی تخمیــن منی کــرد و از راه اصلــی خیلــی دورتــر بــود را انتخــاب کردیــم و همــه ی احتــاالت و چگونگــی 

برخــورد بــا آن هــا را بــه هــم گفتیــم و بــه راه افتادیــم. راه واقعــا دشــواری بــود؛ انــگار تــا قبــل از آن کســی از آنجــا عبــور 

نکــرده بــود، دره هــای عمیــق و صخره هــای بلنــد. رفتــه رفتــه خســتگی٬ تشــنگی و گرســنگی از چهره هایــان پیــدا بــود. 

اراده ی قــوی هــر یــک از مــا بــر دیگــری تاثیــر خــوب و انرژی بخشــی داشــت. گریــا هــر رشایــط ســخِت مکانــی و زمانــی را 

بــه یــک خاطــره ی بــه یادماندنــی متحــول می کنــد. همیشــه در اوج لحظــه ای کــه دیگــر ســختی کار و راه می خواهــد غلبــه 

کنــد، گریــا بــاز بدنبــال یــک روزن امیــد بــرای ادامــه ی راه و فعالیــت، تــاش را از رس می گیــرد. بــه خاطــر تغییــر مســیر، 

ــاده روی طوالنــی هــم مــا  ــود. گرمــای آن تابســتان کــه شــب و روز منی شــناخت در آن پی راه طوالنــی و ســخت تر شــده ب

را حســابی تشــنه کــرده بــود. اثــری از آب بــر رس راه منی دیدیــم، شــاید هــم چشــمه ای هــان دوروبرهــا بــود و چــون مــا 

منطقــه را بــه خوبــی منی شــناختیم، منی دانســتیم دقیقــا کجاســت. شــب ســوم کــه بــه صبــح می رســید، یــک جــای مناســب 

پیــدا کردیــم و بــرای اســراحت هانجــا ماندیــم.

 اطــراف مــا چنــد بــاغ وجــود داشــت کــه بــا دوربیــن می شــد داخــل آن را دیــد. بــا وجــود دشــواری راه، بعــد از چنــد ســاعت 

اســراحت، رسزندگــی رفقــا خیلــی جالــب و روحیه بخــش بــود. هنــوز تصویــر آن باغ هــا کــه پــر بــود از مــردم اهالــی روســتا، 

لباس هــای کــوردی رنگارنــگ زنــان میــان رنــگ ســبز باغ هــا، بــاال و پائیــن پریــدن بچه هــا و مردهایــی کــه بعضــی از آن هــا 

بــا بیــل زمیــن را می کندنــد و مســیر جــوی آب را بــاز می کردنــد را بــه یــاد دارم. مشــورت کردیــم و تصمیــم گرفتیــم، قبــل 

از اینکــه هــوا تاریــک شــود، برویــم و بــا آن هــا از نزدیــک آشــنا شــویم. فرصــت خوبــی بــود، مــردم آن روســتا زیــاد گریــا و 

جنبــش  آزادیخواهــی را منی شــناختند. باغ هــا رس راهــان بودنــد و می توانســتیم از فرصــت اســتفاده کــرده و شــار زیــادی 

از مــردم را در یــک جــا دیــده و بــا آن هــا صحبــت کنیــم. تــردد داشــتیم، مــا هــم منطقــه و هــم مــردم آنجــا را بــه خوبــی 

منی شــناختیم. باالخــره رفتیــم و برعکــس آنچــه کــه تصــور کــرده بودیــم، بــا اســتقبال گــرم و صمیمــی روســتاییان مواجــه 

شــدیم. از خوش آمدگویــی تــا روشــنایی چشم هایشــان می شــد حــس کــرد کــه چقــدر از دیــدن مــا خوشــحال شــده بودنــد. 

همــه از برخــورد آن هــا متاثــر شــدیم. جوانــان، کــودکان، زنــان و همــه ی اهالــی روســتا از فــرط خوشــحالی منی دانســتند 

چــکار کننــد، بچه هــا برایــم از همــه جذاب تــر بودنــد، ســاکت بــه مادرهایشــان چســپیده و بــه مــا خیــره شــده بودنــد. تــازه 

صحبــت گــرم شــده بــود کــه صــدای چنــد اتومبیــل از دور بــه گــوش می رســید. گــان کردیــم دشــمن مــا را تعقیــب کــرده 

و محــل مــا را شناســایی کــرده، همــه بــه ویــژه آن مادرهــای پیــر فــورا بــه جنــب و جــوش افتادنــد. می گفتنــد؛ هنــوز هــوا 

روشــن اســت و اگــر بخواهیــد از اینجــا دور شــوید اراضــی هــم کــه کوهستانی ســت، حتــا شــا را ببیننــد. اصــا اجــازه 

ــه  ــد ک ــا بگذرن ــازه ی م ــر از روی جن ــم، مگ ــم می کنی ــا را قای ــا ش ــد همین ج ــم و می گفتن ــرف بزنی ــا ح ــه م ــد ک منی دادن

دست شــان بــه شــا بخــورد، آن هــا خیلــی جســورانه برخــورد کردنــد. یکــی از آن مادرهــا کــه خیلــی پیــر بــود امــا هنــوز 

ــکان  ــه انســان می بخشــید، دســتش را در هــوا ت ــا متــام معنویاتــش را ب حــس گــرم زندگــی در چشــانش، ارزش زندگــی ب

مــی داد و تهدیــد می کــرد کــه اگــر یــک مــو از رس شــا کــم بشــه، دنیــا را بــر رسشــان خــراب می کنــم. 

وقتــی ایــن برخــورد و احساســات آن هــا را دیدیــم یــک بــار دیگــر بــه درســتی و برحــق بــودن مبــارزه و مقاومــت خــود 

ــرور  ــاس  غ ــم احس ــارزه می کنی ــان هایی مب ــن انس ــاع از چنی ــه در راه آزادی و دف ــرای اینک ــق دل ب ــم. از عم ــن کردی یقی

می کردیــم. بــه قــدری از آنهــا نیــرو و روحیــه گرفتیــم کــه نــه انباشــت کلــات ذهــن مــن و نــه هیــچ قلــم و کاغــذی تــوان 

افــاده  و یــا دربرگرفــن معنــای ایــن احساســات و افــکار را ندارنــد. جایــی کــه انــگار انبــار و یــا محــل خشــک کــردن گیــاه 

و میوه جــات بودنــد، پنهــان شــدیم. آمــاده بودیــم تــا در لحظــه بتوانیــم از خــود دفــاع کنیــم. صــدای اتومبیل هــا نزدیــک 

می شــد. 

بــا نزدیــک شــدن اتومبیل هــا متوجــه شــدیم کــه شــخصی هســتند و مــردی گفــت: "هــا یــادم آمــد، امشــب روســتای پائینــی 

عروســیه و حتــا ایــن  اتومبیل هــا از شــهر آمــدن و مهــان ایــن عروســی  هســتند." تقریبــا یــک ســاعت آنجــا ماندیــم و بــا 

آن مــردم جســور و مهان نــواز صحبــت کردیــم. ســازمان و رهــر آپــو را بــه آنهــا معرفــی کــرده و اهــداف مبارزاتــی خــود را 

برایشــان بازگــو کردیــم. بــا شــور و شــوق عجیبــی بــه حرف هایــان گــوش می دادنــد. ســوال می پرســیدند و مــا خوشــحال 

بــا صــر و متانــت، بــه آنهــا پاســخ می دادیــم. از هــدف دشــمن، از سیاســت هایش در کوردســتان، جنــگ روانــی کــه علیــه 

ملــت بــراه می برنــد و ... برایشــان توضیــح دادیــم. آگاه ســازی و هوشــیار منــودن ایــن روح میهن دوســت آنهــا برایــان مهــم 

بــود. بــا ایــن آگاهی هــا می توانســتند در پیشــرد مبــارزات رهایــی از زیــر ظلــم و خــوف دشــمن موثرتــر مشــارکت مناینــد. 

وقتــی کــه دیگــر می خواســتیم از آنجــا برویــم، هــر کــدام از آنهــا بــه ویــژه جوانــان می خواســتند دوبــاره مــا را ببیننــد و 

بــا مــا  همــکاری کننــد. ایــن  یعنــی پیــروزی؛ اگــر چــه راهپیایــی کوتــاه مــا بــه یــک راهپیایــی چنــد روزه انجامیــده بــود. 

ــه موقــع و برگزیــدن  ــد، امــا تحلیــل ب ــاری لریزن ــا موقعیت هــای اجب ــا اتفاقــات تصادفــی و ی زندگــی گریــا هــر لحظــه ب

بهریــن شــیوه ی برخــورد در روبــه رو شــدن بــا همیــن اتفاقــی کــه بخشــی از خاطــرات مــن را گرفتــه، ســبب شــد تــا تبلیغــات 

منفــی  کــه دشــمن علیــه مــا انجــام داده بــود و تصویــر غلطــی کــه از مــا در میــان خلــق درســت کــرده بودنــد، رفــع شــوند. 

ــا لبهایــی کــه  ــا همــه ی امیــدی کــه در بــرق چشان شــان زنــده شــده و ب وقتــی از آن هــا خداحافظــی کردیــم، مادرهــا ب

ــرون زده  ــر لباس هــای کهنه شــان بی ــی و شــکم  هایی کــه از زی ــا تفنگ  هــای تخته ای ــر زمزمــه می کــرد، بچه هــا ب دعــای خی

بــود، پیرمردهــا بــا تکیــه بــه درخت هــای اســتوار؛ تــا از دیدشــان گــم شــدیم بــه مــا نــگاه می  کردنــد. هــر چنــد قــدم کــه 

برمی داشــتیم، برگشــته و برایشــان دســتی تــکان می دادیــم. خــوب بــه یــاد دارم، تصویــری کــه آن هــا از مــا می دیدنــد در آن 

رسخــی غــروب و میــان آن منظــره ی پــر هیبــت کوهســتان را در ذهــن خــودم تصــور می  کــردم. هــر بــار کــه ایــن خاطــره را 

بــه یــاد مــی  آورم، وابســتگی بــه هدفــم کــه در واقــع تحقــق حیــات آزاد زنــان، کــودکان و متامــی جامعــه، درختــان، چشــمه 

و همــه ی کیهــان زیــر ســلطه  ی اختنــاق و اســتثار اســت، بیشــر می شــود.
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قندیــل بــا چشــمه هــای خــون 
آلــودش

الالیی می خواند:
_نه مثل مادرم که میخواند_

او مارش الالیی می سراید
و دره ها را

از تقدیر خواب ابدی
بیدار می کند

رودها را 
از تقدیر مسیر همیشگی 

و درختها را 
از تقدیر سکون 

نطفه های بیگناه را نیز 
از تقدیر قتل عام 

تاریخ این سرزمین مادر را 
از تقدیر شوم 

از اناکر و تهمت و مرگ
او مارش الالیی سر میدهد 
با قلبی خونین به نام صلح 

لگویی زخم برداشته 
از دشنه ی تاریخ

و پشتی زخم خورده 
در آغوش دوستیها

دستی خراشیده از خوش باوری 

در آتش بارها خوانده اند 
بیدار شو... بیدار شو...

بارها گفته ام
راه پر نشیب و جانفرسای قاف را 

بارها رفته ام
حقیقت را در اینجا یافته ام

بیدار شو.........
خواب را بشکن 

فرزند مادر
آری تو...

ایستاده تو
ایستاده..... زیبایی
ایستاده .....رهایی

ایستاده ......در آغوش آزادی 
ایستاده .....پاینده و شادی 

قندیل مارش الالیی سر میدهد
مگر نمی شنوی...؟!
بیدار شو...بیدار شو ...
بیدار شو......از خواب 

فرزند مادر 
امید آخر 

اعتمادی خون آلود
بر سر میزهای تمدن
الالیی میخواند قندیل

با صدایی به وسعت آزادی
دلنواز به بلندای عشق

و فواره ی خون هایی آتشین 
که او را مقدس کرده اند
آری قندیل مقدس

که غسل گردیده 
با هفت خون

او میخواند :
بیدار شو... بیدار شو....

بیدار شو ....از خواب
فرزند مادر 

موهای خواهرت را 
در خون بافته ام

سر برادرت را بی تن یافته ام 
بیدار شو... بیدار شو....

کوداکن بیگناه رسته جان
از غارت ستماکران 
در سینه ی غارها

چه غریبانه جان باخته اند 
و بلوط های قهرمان 

ترانه ی سبز آزادی را

 َاهورا َهتاو
شعر از:

می خواندالالئیقندیل
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